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da 17ª Legislatura

10.04.2012 187

09.04.2012 2ª Reunião Especial da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.04.2012 405

10.04.2012 2ª Reunião Ordinária da

Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack

20.04.2012 975

10.04.2012 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.04.2012 721

10.04.2012 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.04.2012 720

10.04.2012 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.04.2012 719

10.04.2012 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 2ª Sessão

19.04.2012 716
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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
10.04.2012 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.04.2012 715

10.04.2012 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

Contribuinte na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.04.2012 570

10.04.2012 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

13.04.2012 521

10.04.2012 24ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.04.2012 339

11.04.2012 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.04.2012 1464

11.04.2012 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.04.2012 1357

11.04.2012 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 2ª

20.04.2012 982
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Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
11.04.2012 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.04.2012 980

11.04.2012 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

20.04.2012 976

11.04.2012 7ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.04.2012 736

11.04.2012 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.04.2012 734

11.04.2012 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

19.04.2012 732

11.04.2012 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.04.2012 721

11.04.2012 25ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

13.04.2012 445
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da 17ª Legislatura
12.04.2012 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.04.2012 982

12.04.2012 Solenidade Realizada na 26ª

Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada à Realização do

Ciclo de Debates “Em Defesa

da Produção e do Emprego -

Contra a Desindustrialização”

20.04.2012 854

12.04.2012 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de Mário

Neto Borges para o Cargo de

Presidente da Fapemig

19.04.2012 712

12.04.2012 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.04.2012 605

12.04.2012 3ª Reunião Especial da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear o

Partido Comunista do Brasil -

PCdoB - pelos 90 Anos de

sua Fundação

17.04.2012 583

12.04.2012 26ª Reunião Ordinária da 2ª 14.04.2012 533
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Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
13.04.2012 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.04.2012 1082

13.04.2012 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

Contribuinte na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.04.2012 1081

13.04.2012 4ª Reunião Especial da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada à Realização do

Ciclo de Debates “Mais

Recursos para a Saúde -

Assine Mais Saúde” 

20.04.2012 911

16.04.2012 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.04.2012 983

16.04.2012 5ª Reunião Especial da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada à Entrega ao Sr.

Divaldo Pereira Franco,

Humanista, do Título de

19.04.2012 694
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Cidadão Honorário do Estado

de Minas Gerais
17.04.2012 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.04.2012 1365

17.04.2012 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial da

Violência Contra a Mulher

27.04.2012 1364

17.04.2012 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.04.2012 1363

17.04.2012 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.04.2012 1362

17.04.2012 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.04.2012 1360

17.04.2012 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.04.2012 1358

17.04.2012 3ª Reunião Ordinária da 25.04.2012 1083
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Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack
17.04.2012 2ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.04.2012 1021

17.04.2012 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

20.04.2012 986

17.04.2012 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.04.2012 984

17.04.2012 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de

Genilson Ribeiro Zeferino

para o Cargo de Presidente

da Fundação Educacional

Caio Martins

19.04.2012 713

17.04.2012 27ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

19.04.2012 629

18.04.2012 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

27.04.2012 1373

18.04.2012 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 2ª Sessão

27.04.2012 1372
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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
18.04.2012 8ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

27.04.2012 1371

18.04.2012 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

27.04.2012 1369

18.04.2012 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

27.04.2012 1368

18.04.2012 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

27.04.2012 1366

18.04.2012 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.04.2012 1077

18.04.2012 3ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.04.2012 1046

18.04.2012 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.04.2012 987
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18.04.2012 28ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

20.04.2012 803

19.04.2012 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

27.04.2012 1374

19.04.2012 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.04.2012 1084

19.04.2012 Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.04.2012 1021

20.04.2012 1ª Reunião Especial da

Comissão de Participação

Popular na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.04.2012 1465

20.04.2012 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.04.2012 1085

23.04.2012 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.04.2012 1466

23.04.2012 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack

27.04.2012 1376
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23.04.2012 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.04.2012 1375

23.04.2012 6ª Reunião Especial da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear a

Ordem dos Advogados do

Brasil - Seção Minas Gerais -

OAB-MG - pelos 80 Anos de

sua Fundação

26.04.2012 1155

24.04.2012 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

27.04.2012 1379

24.04.2012 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.04.2012 1377

24.04.2012 29ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

26.04.2012 1091

25.04.2012 9ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.04.2012 1468

25.04.2012 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

28.04.2012 1467
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Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
25.04.2012 4ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.04.2012 1428

25.04.2012 30ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

27.04.2012 1289

26.04.2012 31ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.04.2012 1395
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2012

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MÁRCIO ELI ALMEIDA LEANDRO PARA

DIRETOR-GERAL DO ITER-MG, EM 14/3/2012

Às 9h22min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,

Rogério  Correia  e  Marques  Abreu,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a

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

Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente  e  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,  devidamente

rubricadas.  A  seguir,  convida  o  Deputado  Rogério  Correia  para  atuar  como

escrutinador.  Feita a apuração dos votos, são eleitos para Presidente o Deputado

Hely Tarqüínio e para Vice-Presidente o Deputado Rogério Correia, ambos com três

votos. O Presidente “ad hoc” empossa o Vice-Presidente, que, a seguir, dá posse ao

Presidente,  devolvendo  a  ele  a  direção  dos  trabalhos.  O  Presidente  agradece  a

confiança nele depositada e designa o Deputado Marques Abreu relator da matéria.

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

parlamentares,  informa  que  a  próxima  reunião  extraordinária  para  proceder  à

arguição pública de Márcio Eli Almeida Leandro, indicado pelo Governador do Estado

para  Diretor-Geral  do  Iter-MG,  será  convocada  através  de  edital.  Determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Hely Tarqüínio, Presidente – Marques Abreu – Glaycon Franco

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/3/2012

Às 11h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Tiago Ulisses, Sebastião Costa e Duilio de Castro (substituindo o Deputado Doutor

Viana,  por  indicação  da  Liderança do BAM),  membros  da  supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião

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

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

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

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

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

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

aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  615/2011  (relator:  Deputado  Tiago

Ulisses). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente – Tiago Ulisses – Carlos Henrique – Duarte Bechir –

Liza Prado.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/3/2012

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Fabiano  Tolentino,  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 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 apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre

parênteses: ofícios dos Srs. Célio Porto, Secretário  de Relações Internacionais do

Agronegócio  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  e  Leonardo

Maurício Colombini  Lima,  Secretário  de Fazenda (14/3/2012);  da  Sra.  Maria Coeli

Simões Pires, Secretária de Casa Civil, e dos Srs. Gilvan Vieira de Freitas e Elmiro

Nascimento, Secretário de Agricultura (16/3/2012). O Presidente acusa o recebimento
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do  Projeto  de  Lei  nº  2.880/2012,  em  turno  único,  para  cuja  relatoria  designou  a

Deputada  Liza  Prado.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 2.801/2012, que recebeu parecer por sua aprovação com a Emenda

nº 1. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Fabiano

Tolentino e da Deputada Liza Prado (2) em que solicitam sejam encaminhados ao

Ministério da Pesca cópia do ofício do Sr. Gilson Vieira de Freitas em que denuncia

abuso  no  recebimento  do  seguro  pago  ao  pescador  profissional  por  pessoas

estranhas  à  atividade,  bem  como  pedido  de  providências  para  a  apuração  da

denúncia; e seja realizada reunião de audiência pública para debater essa denúncia;

e do Deputado Jayro Lessa em que solicita seja convidado o Deputado Federal Diego

Andrade, Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cafeicultura, para

exposição e debate sobre o relançamento dessa Frente. 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 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Fabiano Tolentino – Romel Anízio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2012

ATA

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/3/2012

Às 9h35min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Carlin Moura, membro

da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Carlin  Moura, declara aberta a reunião e, nos termos do inciso III  do art.  120 do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é por ele subscrita.  A Presidência informa que a reunião se destina a

debater  o  transporte  irregular  de  substâncias  perigosas,  especialmente  de

combustíveis,  por veículos sem inscrição no Registro Nacional de Transportadores

Rodoviários de Carga ou no Ibama. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir os Srs. Marco Túlio Simões Coelho, Superintendente do Ibama

(substituto)  em  Belo  Horizonte;  Marcos  Pierre  Vespermann  Carvalho,  Chefe  de

Policiamento da Polícia Rodoviária Federal – PRF - no Estado, representando o Sr.

Davi Stanley Bomfim Dias, Superintendente Regional da PRF; as Sras. Patrícia Sena

Coelho e Isabel Cristina Rocha R. Menezes, respectivamente, Diretora de Prevenção

e  Emergência  Ambiental  e  Diretora  Técnica  da  Superintendência  Regional  de

Regularização Ambiental Central da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, representando o Sr. Adriano Magalhães Chaves, titular dessa Pasta; os

Srs. Cláudio Renê Valadares Lobato, Coordenador de Fiscalização, representando o

Sr.  Augusto  César  Torres  Guerra,  Coordenador  de  Infraestrutura  Rodoviária  da

Unidade  Regional  de  Minas  Gerais  da  ANTT;  Helvécio  Silveira  de  Magalhães,

Gerente de Operações da Distribuidora de Minas Gerais da Petrobras; Irani Gomes,

Presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustível e Derivados

de Petróleo do Estado de Minas Gerais; e Rodrigo Bravim Brandão, advogado do

Sindtanque, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado

Carlin  Moura,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam



60
____________________________________________________________________________

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

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

cumprida a finalidade desta, agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.880/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Córrego Danta – Aspcor –,

com sede no Município de Córrego Danta.

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

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.880/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Produtores Rurais  de Córrego Danta – Aspcor  –,  com sede no Município de

Córrego Danta, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo o

desenvolvimento econômico e social da comunidade onde atua.

Com esse propósito, a instituição organiza os produtores rurais; busca potencializar

o  desenvolvimento  da  agropecuária,  do  artesanato  e  do  turismo  rural,  visando

melhorar a qualidade da produção e das condições de vida da população; esclarece

sobre a importância da preservação do meio ambiente; realiza pesquisas e estudos

relacionados  às  atividades  da  economia  local  nas  áreas  técnica,  gerencial  e

mercadológica, a fim de orientar a formulação de estratégias e ações voltadas para o
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benefício de  todos;  apoia  os  produtores na  aquisição coletiva de equipamentos e

insumos;  promove  cursos  de  capacitação,  feiras  e  exposições;  presta  assistência

médica, odontológica e educacional.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Aspcor, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.880/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Liza Prado, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 104/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  projeto  de  lei  em

epígrafe dispõe sobre a concessão de certificado de redução de emissão de gases de

efeito estufa a instituição pública e privada.

Publicada no Diário do Legislativo de 18/2/2011, foi a proposição preliminarmente

apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cumpre  agora  a  esta  Comissão  emitir  o  seu  parecer,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com o art. 102, inciso VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo propõe a concessão, por parte do Estado, de certificado

específico à instituição pública ou privada que reduzir suas emissões de gases de

efeito estufa nos processos de produção de bens e serviços.

Em sua justificativa, os autores mencionam os debates internacionais relacionados

à temática do aquecimento global, destacando a necessidade de ações com vistas ao

atendimento do Protocolo de Quioto, que estabelece metas de redução de emissão

de gases de efeito estufa. Ressaltam, também, a alteração empreendida por esta

Casa Legislativa à Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de

proteção  à  biodiversidade,  obrigando  os  grandes  consumidores  de  matéria-prima
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florestal  a  comprovarem  utilização  de,  no  mínimo,  95%  de  matéria  de  origem

plantada, em coeficientes progressivos até o ano de 2018.

No  que  tange  ao  mérito  da  proposição,  cumpre  notar  que  a  política  ambiental

relacionada às mudanças climáticas, em Minas Gerais, é desenvolvida por meio da

Fundação Estadual  do  Meio  Ambiente – Feam –,  que coordena as  atividades  da

chamada  Agenda  Marrom.  Em  2008,  essa  fundação  concluiu  o  1º  Inventário  de

Gases do Efeito Estufa do Estado, com dados para o ano-base de 2005. E, em 2009,

com base no Decreto nº 45.229, de 2009, iniciou a implantação do Registro Público

Voluntário das Emissões Anuais de Gases do Efeito Estufa de Empreendimentos no

Estado.

Também em 2009, iniciou-se a execução de ações, no âmbito do Plano Plurianual

de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, com vistas a reduzir as emissões de

gases de efeito estufa e buscar a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas no

Estado. Essas medidas estão compreendidas, no PPAG 2012-2015, no escopo do

Programa 046 – “Qualidade Ambiental”, especificamente na Ação 1216 – “Mitigação e

adaptação às mudanças climáticas”, e do Programa 242 – “Supervisão e expansão

do  ensino  superior”,  na  perspectiva  da  promoção  da  inovação  ambiental  para  o

enfrentamento das mudanças climáticas.

Recentemente, no Fórum Democrático para o Desenvolvimento do Estado de Minas

Gerais,  promovido  por  esta  Casa  em  2011,  foram  recebidas  três  propostas

relacionadas à “promoção do debate sobre mudanças climáticas, a partir do qual se

possa estabelecer limites para as emissões de gases de efeito estufa, bem como

medidas de sequestro e crédito de carbono”.

Como se observa, a proposição em análise é meritória ao abordar tema atual e

necessário à proteção ambiental no Estado. Não obstante, apresenta inconsistências,

destacadas pela Comissão de Constituição e Justiça, que propôs a Emenda nº 1,

suprimindo integralmente o art. 2º e uma expressão do art. 5º.

Sobre  a  supressão  do  art.  2º,  cumpre  destacar  que,  embora  os  incentivos

econômicos contrariem a Lei de Responsabilidade Fiscal, eles atendem aos preceitos

da Lei Federal nº 12.187, de 2009, que institui a Política Nacional de Mudança do

Clima. No inciso VI de seu art. 6º, essa norma define, como instrumentos da política,
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as “medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e

remoção  de  gases  de  efeito  estufa,  incluindo  alíquotas  diferenciadas,  isenções,

compensações e incentivos” a serem estabelecidos em leis específicas.

Tendo  em  vista  os  apontamentos  dessa  norma  e  as  contribuições  da  citada

Comissão, julgamos relevante incluir na proposição outros mecanismos – não fiscais

– de fomento à redução das emissões, o que propomos por meio do Substitutivo nº 1.

Ainda em nossa análise do projeto, optamos por diligenciá-lo à Secretaria Estadual

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad – e à Feam, solicitando

que  sobre  ele  se  pronunciassem.  Em  sua  resposta  conjunta,  as  entidades

destacaram a importância de que a concessão de qualquer benefício seja precedida

de discussão, entre os diversos setores envolvidos, acerca dos parâmetros técnicos,

metodológicos  e  procedimentais  a  serem  observados.  Além  disso,  apoiaram  a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e propuseram alteração ao

parágrafo  único  do  art.  1º,  sugerindo  que  o  licenciamento  ambiental  leve  em

consideração os acordos estabelecidos para mitigação de gases de efeito estufa.

Sobre essa sugestão, avaliamos que não há conflitos com relação à atual redação

do  dispositivo,  que prevê a  concessão do  certificado às  instituições  que  atuarem

proativamente na redução de suas emissões, emitindo menos gases de efeito estufa

que o permitido em suas licenças. Além disso, consideramos que já cabe ao órgão

ambiental  considerar os acordos vigentes de mitigação de emissões de gases de

efeito estufa nos processos de licenciamento. Por esses motivos, optamos por não

acatar a referida sugestão.

Desse  modo,  o  substitutivo  ora  proposto  compreende  os  apontamentos  da

Comissão de Constituição e Justiça, que foram apoiados pela Semad e pela Feam, e

as contribuições desta Comissão, que visam à melhoria das condições ambientais de

nosso Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 104/2011, na forma

do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a concessão de certificado de redução de emissão de gases de efeito
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estufa a instituição pública e privada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado concederá certificado a instituição pública ou privada que reduzir

a emissão de gases de efeito estufa nos processos de produção de bens e serviços,

na forma, prazo e condições estabelecidos em regulamento.

Parágrafo único – O licenciamento ambiental poderá servir de parâmetro para fins

de  concessão  do  certificado,  desde  que  o  empreendimento  ou  atividade  adotem

medidas de controle de emissão de gases mais restritivas que as exigidas pelo órgão

licenciador.

Art. 2º – A instituição certificada fará jus, no mínimo, aos seguintes benefícios:

I – direito de utilizar a certificação para fins publicitários;

II – direito de figurar em lista de instituições certificadas, a ser publicada anualmente

pelo órgão ambiental;

III  – desconto percentual sobre o valor  do custo da análise do requerimento de

revalidação de licença ambiental;

IV – incremento no prazo da licença renovada.

Parágrafo único – Os critérios  para a concessão,  a manutenção e a perda dos

benefícios de que trata este artigo serão estabelecidos em regulamento, ouvido o

Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam.

Art. 3º – O uso irregular da certificação será punido com multa diária de 50 a 5.000

Ufemgs - (cinquenta a cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 4º – Constatada a qualquer tempo irregularidade na concessão do certificado, a

instituição certificada será punida com pena de multa, nos limites previstos nesta lei,

sem prejuízo das demais sanções civis e penais cabíveis.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente e relatora - Sávio Souza Cruz - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 31/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 31/2011, de autoria do Deputado  Elismar Prado, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária Educativa Cordisburgo FM, com sede no



65
____________________________________________________________________________

Município de Cordisburgo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 31/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Educativa Cordisburgo FM,

com sede no Município de Cordisburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Educativa

Cordisburgo FM, com sede no Município de Cordisburgo.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 686/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 686/2011, de autoria do Deputad o Arlen Santiago, que dá a

denominação de Antônio José Marinho à estrada que liga o Município de Juvenília ao

Município de Montalvânia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 686/2011

Dá denominação à MGC-030, que liga o Município de Juvenília ao Município de

Montalvânia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Antônio José Marinho a ro dovia MGC-030, que liga o

Município de Juvenília ao Município de Montalvânia.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.334 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.334/2011, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que

declara de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental – Apam –, com sede

no Município de Mantena, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.334/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental – Apam –, com

sede no Município de Mantena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Proteção Ambiental –

Apam –, com sede no Município de Mantena.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.848/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 1.848/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Zé  Maia,  que  dá  a

denominação de Pio Martins de Freitas ao trecho da Rodovia MGT-497 situado no

Município de Campina Verde, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.848/2011

Dá denominação ao trecho da MGC-497 que liga o entroncamento da MG-255, no

Município de Iturama, ao entroncamento para o Distrito de Honorópolis, no Município

de Campina Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Rodovia Pio Martins de Fr eitas o trecho da MGC-497 que

liga o entroncamento da MG-255, no Município de Iturama, ao entroncamento para o

Distrito de Honorópolis, no Município de Campina Verde.

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.975/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.975/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que dá

a denominação de Augusto Maria Junho ao trecho da Rodovia LMG-878 que liga o

Município de São Gonçalo do Sapucaí ao Município de Cordislândia, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.975/2011

Dá denominação à LMG-878, que liga o Município de São Gonçalo do Sapucaí ao

Município de Cordislândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Rodovia Augusto Maria Jun ho a LMG-878, que liga o

Município de São Gonçalo do Sapucaí ao Município de Cordislândia.

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.
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Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.583/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.583/2011, de autoria do Deput ado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública o Esporte Clube Paranaense do Parque São João

Batista, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.583/2011

Declara  de  utilidade pública  o  Esporte  Clube Paranaense do Parque São João

Batista, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Esp orte Clube Paranaense do Parque

São João Batista, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.649/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.649/2011, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação de Promoção Cultural, Educacional, Esportiva e de

Lazer de Itinga, com sede no Município de Itinga, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.649/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Promoção  Cultural,  Educacional,

Esportiva e de Lazer do Município de Itinga, com sede no Município de Itinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Promoção Cultural,

Educacional, Esportiva e de Lazer do Município de Itinga, com sede no Município de

Itinga.

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.736/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.736/2011, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Deraldo Alves

– ACMBDA –, com sede no Município de Buenópolis, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.736/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  dos Moradores do Bairro

Deraldo Alves – ACMBDA –, com sede no Município de Buenópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  dos

Moradores  do  Bairro  Deraldo  Alves  –  ACMBDA –,  com  sede  no  Município  de

Buenópolis.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.
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Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.737/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.737/2011, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Veterano  Esporte  Clube,  com  sede  no

Município de Coluna, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.737/2011

Declara de utilidade pública a Associação Veterano Esporte Clube, com sede no

Município de Coluna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Veterano Esporte Clube,

com sede no Município de Coluna.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2012

ATA

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/4/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Inácio Franco

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

Correspondência: Mensagem nº 208/2012 (encaminhando o Balanço Geral do Estado

de Minas Gerais e o Relatório de Controle Interno relativos ao exercício financeiro de

2011),  do  Governador  do  Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.043  a  3.055/2012  -

Requerimentos nºs 2.824 a 2.835/2012 - Proposições Não Recebidas: Requerimento

do  Deputado  Délio  Malheiros  e  outros  -  Comunicações:  Comunicações  dos

Deputados João Vítor Xavier e Tiago Ulisses - Registro de presença - Questões de

ordem - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Bonifácio Mourão - Questão de

ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Anselmo José Domingos

- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin

Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro

Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Hely Tarqüínio - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado -

Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac -

Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  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 Rômulo Viegas, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 208/2012*

Belo Horizonte, 29 de março de 2012.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações constitucionais, encaminho a V. Exa. o Balanço

Geral do Estado de Minas Gerais, relativo ao exercício financeiro encerrado em 31 de

dezembro de 2011,  e o Relatório  de Controle Interno,  relativo ao mesmo período,

sobre as atividades desenvolvidas pelo Órgão Central de Controle Interno do Poder

Executivo Estadual, em todas as suas áreas de atuação.

O Balanço Geral,  acompanhado dos demonstrativos analíticos, e o Relatório da

Controladoria-Geral  do  Estado  constituem  os  elementos  necessários  à  análise  e

consideração da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do exercício de

2011, por essa Assembleia Legislativa.

Especificamente quanto ao Controle Interno, em relação às contas governamentais,

o trabalho pautou-se pelo acompanhamento dos dispositivos constitucionais e legais,

com ênfase no exame dos instrumentos de planejamento e orçamento, e observação

dos  dispositivos  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e  da  aplicação  de  recursos

mínimos em políticas de saúde, educação e fomento à pesquisa, conforme disposto

na Carta Estadual.
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Cientifico V. Exa. que uma via do referido Balanço Geral e do Relatório de Controle

Interno está sendo enviada para o Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais,

nesta data.

Renovo a V. Exa. a manifestação de meu apreço e consideração.

Atenciosamente,

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua publicação em

essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.924/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Alexandre Aurélio de Oliveira, Escrivão do Cartório de Feitos Especiais do

Tribunal de Justiça, encaminhando cópia de decisão, proferida pela Desembargadora

Heloísa Combat,  relativa à ação direta de inconstitucionalidade que menciona, em

que figuram como requerente o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de

Veículos de Minas Gerais e como requeridos a Mesa da Assembleia e o Governador

do Estado.

Do Sr.  Altair Gustavo Rocha Nogueira, Presidente da Câmara Municipal de Três

Corações, solicitando seja realizada visita do Expresso Cidadania a esse Município.

Da Sra. Angela Pace, Presidente da Jucemg, informando a formulação, por essa

entidade, de votos de congratulações pelos 40 anos de inauguração do Palácio da

Inconfidência.

Do Sr. Armando R. Tripodi, Assessor de Relações Institucionais da Presidência da

Petrobras,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.327/2012,  do

Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Camillo Fraga Reis, Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da RMBH,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.229/2011,  da  Comissão de

Assuntos Municipais.

Do Sr.  Carlaile  Pedrosa,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao
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Requerimento n° 2.294/2011, da Comissão do Trabalho .

Do Sr.  Cássio Soares, Secretário  de Desenvolvimento Social,  informando que o

Município de Ibirité alcançou o primeiro lugar entre os Municípios que executam o

Processo Estratégico Poupança Jovem por seu desempenho em 2011. (- À Comissão

de Esporte.)

Do  Sr.  Cássio  Soares,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 2.085 e  2.097/2011, da Comissão de

Participação Popular.

Do Sr.  Charles  André  Silveira  Dias,  Presidente  da  122ª  Subseção da OAB-MG,

solicitando o empenho da Casa na instalação da 3ª Vara da Comarca de Janaúba. (-

À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr.  Claudinei Bruno da Silva, Presidente da Câmara Municipal  de Caxambu,

solicitando informações sobre as reivindicações encaminhadas por essa Câmara em

requerimento de 24/10/2011.

Do Sr. Davi Stanley Bomfim Dias, Superintendente Regional da Polícia Rodoviária

Federal,  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  1.829,  1.831  e

1.833/2011, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Edson Cezário de Oliveira, Prefeito Municipal de São Gotardo, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.848/2012,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.848/2012.)

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

relativas ao Requerimento n° 1.152/2011, do Deputad o Elismar Prado. (- Anexe-se ao

Requerimento nº 1.152/2011.)

Do Sr. Dijon Moraes Júnior, Reitor da Uemg, prestando informações relativas ao

Projeto  de  Lei  nº  479/2011,  em atenção a  pedido  de  diligência  da  Comissão  de

Educação. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 479/2011.)

Do Sr. Eloi Ferreira Araújo, Presidente da Fundação Cultural Palmares, prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Participação  Popular

encaminhado por meio do Oficio nº 252/2012/SGM.

Do  Sr.  Euvaldo  M.  Bittencourt  Junior,  Coordenador-Geral  de  Convênios  da

Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  informando  a
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celebração de convênio entre esse órgão e a Secretaria de Desenvolvimento Social.

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

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

Do Sr. Fernando de Alencar Almeida, Presidente da Associação dos Municípios da

Microrregião  do  Leste  de  Minas,  parabenizando  esta  Casa  pela  indicação  do

Deputado Bonifácio Mourão para o cargo de Líder do Governo.

Do Sr. Fernando Teixeira Frota Soares, Corregedor da Secretaria de Defesa Social,

prestando informações relativas ao Requerimento nº  1.572/2011,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Hernani  Borges  Sampaio,  Presidente  da  178ª  Subseção  da  OAB-MG,

solicitando a intercessão desta Casa com vistas à ampliação do quadro de servidores

da Comarca de Várzea da Palma. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia Civil, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 1.490/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Jairo Magela Chagas, Presidente da Associação dos Servidores do Tribunal

de  Contas  do  Estado  de Minas  Gerais,  solicitando a  agilização da tramitação do

Projeto de Lei nº 2.601/2011. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.601/2011.)

Do  Sr.  João  Carlos  de  Freitas  Costa,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Esmeraldas, solicitando a intervenção deste Legislativo para que seja reestruturada a

Delegacia de Polícia Civil de Esmeraldas, com a efetivação de Delegado e o aumento

do número de servidores. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Leonardo Valério França Pinheiro, Vereador da Câmara Municipal de Manga,

agradecendo  a  realização  da  audiência  pública  em  10/10/2011,  no  Município  de

Manga, a qual  discutiu o problema da travessia das balsas no Rio São Francisco

entre os Municípios de Manga e Matias Cardoso, e solicitando a realização de outra

audiência, em caráter de urgência, para tratar do mesmo assunto, uma vez que há

dificuldades ainda não solucionadas. (- Às Comissões de Assuntos Municipais e de

Transporte.)

Do  Sr.  Marcelo  de  Paula,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Jacutinga,

encaminhando a Representação nº 016/2012, aprovada nessa Casa Legislativa. (- À

Comissão de Transporte.)
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Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 2.082/2011, da Comissã o de Participação Popular.

Da Sra. Marina Gomes de Carvalho Pinto, Assessora da Defensoria Pública-Geral,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.452/2012,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Maurílio  Soares  Guimarães,  Presidente  da  Emater-MG  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.084,  2.086  e  2.088/2011,  da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF, notificando o crédito

de recursos financeiros referentes ao contrato de repasse firmado com a Ruralminas,

no âmbito do Programa Gestão de Recursos Hídricos. (- 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  Augusto  Freitas  de  Meira,  Presidente  da  Funai,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 596/2011, da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Marcos Alberto Barbosa de Carvalho, Chefe da Divisão de Convênios da

Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, encaminhando

cópia de termo aditivo de convênio firmado entre esse Ministério e a Uemg. (-  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.  Octacílio  Machado  Júnior,  Presidente  da  Cohab  Minas,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 2.207/2011, da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Paulo Roberto Messias Strack, Coordenador-Geral de Finanças da Embratur,

prestando informações relativas ao convênio celebrado entre a Embratur e a Setur –

MG,  que  tem  por  objetivo  apoiar  a  promoção  do  turismo  no  Estado  e  de  seus

produtos  turísticos  no  mercado  internacional.  (-  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. Pedro Angelo Almeida Abreu, Reitor da Universidade Federal dos Vales do
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Jequitinhonha  e  Mucuri,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº

2.280/2011, da Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Rafael  Vieira  Fernandes  de  Castro,  Chefe  da  Divisão  de  Convênios

(substituto)  da  Secretaria  Executiva  do  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia,

encaminhando  cópia  de  termo  aditivo  referente  a  convênio  firmado  entre  esse

Ministério  e  a Secretaria  de Ciência  e Tecnologia.  (-  À  Comissão de Fiscalização

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

do Regimento Interno.)

Da Sra.  Raquel  de  Andrade  Lima Coelho,  Coodenadora-Geral  do  Programa de

Pesquisa em Saúde do CNPq,  dando ciência  da  celebração de convênio  entre o

CNPq e a Fapemig, com o objetivo de implementar o programa PPSUS, edição 2011.

(- 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  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 1.830/2011, da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr. Wander Luís Silva, Presidente da Federaminas, agradecendo manifestação

de aplauso formulada por esta Casa pelos 58 anos dessa entidade.

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 3.043/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Inhumas-

Sanharão - Aafis -, com sede no Município de Campina Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Familiares do Inhumas-Sanharão - Aafis -, com sede no Município de Campina Verde.

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

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2012.
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Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A Associação dos Agricultores Familiares do Inhumas-Sanharão é uma

entidade sem fins lucrativos, sediada no Município de Campina Verde, que promove

meritório  trabalho  visando  a  realização  de  projetos  na  área  da  agricultura,  com

prestação de serviços técnicos. A proteção da saúde e o incentivo ao esporte e à

cultura ocupam também, prioritariamente, as atenções da entidade, como registra seu

estatuto.

Suas atividades permanentes concedem destaque à preservação do meio ambiente

natural, com proteção das espécies do bioma (fauna e flora) e incentivo à produção

agroecológica e orgânica, com enfase na biodiversidade.

Pelo trabalho desenvolvido em favor da promoção da agricultura na comunidade

onde atua e tendo em vista que a entidade dispõe de toda a documentação exigida

pela legislação para fazer jus ao título de utilidade pública, peço aos nobres pares a

aprovação desta proposta.

- 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 3.044/2012

Estabelece normas para a realização no Estado da Copa das Confederações da

Fifa de 2013 e da Copa do Mundo da Fifa de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Esta lei estabelece normas para a realização da Copa das Confederações

da Fifa de 2013 e da Copa do Mundo da Fifa de 2014 no Estado.

Art.  2º – Para os fins desta lei,  serão observadas, no que couber,  as definições

estabelecidas em lei federal.

Art. 3º – O Poder Executivo cooperará com órgãos federais e internacionais visando

garantir a segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e nos demais locais

de realização de eventos esportivos relacionados com a Copa das Confederações da

Fifa de 2013 e a Copa do Mundo da Fifa de 2014.

Art. 4º – São condições para o acesso e a permanência de qualquer pessoa aos

locais oficiais de competição, entre outras:
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I  -  estar  na  posse  de  ingresso  ou  documento  de  credenciamento  devidamente

emitido pela Fédération Internationale de Football Association - Fifa - ou pelo governo

do Estado;

II - não portar objeto que possibilite a prática de atos de violência;

III - consentir com a revista pessoal de prevenção e segurança;

IV -  não portar  ou  ostentar  cartazes,  bandeiras,  símbolos  ou  outros  sinais  com

mensagens  ofensivas,  de  caráter  racista  ou  xenófobo,  ou  que  estimulem  outras

formas de discriminação ou violência;

V - não entoar xingamentos ou cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos;

VI  -  não  portar  ou  utilizar  fogos  de  artifício  ou  quaisquer  outros  engenhos

pirotécnicos ou produtores de efeitos  análogos,  inclusive instrumentos dotados de

raios laser ou semelhantes;

VII - não incitar e não praticar atos de violência, qualquer que seja a sua natureza; e

VIII - não invadir, de qualquer forma, a área restrita a competidores, representantes

de imprensa, autoridades ou equipes técnicas e não incitar tal invasão.

Parágrafo  único  -  O  não  cumprimento  de  condição  estabelecida  neste  artigo

implicará a impossibilidade de ingresso da pessoa no local oficial de competição ou

seu afastamento imediato do recinto, sem prejuízo de outras sanções administrativas,

civis ou penais.

Art.  5º – A venda e o consumo de bebidas não alcoólicas nos locais oficiais de

competição  são  admitidas  desde  que  o  produto  esteja  acondicionado  ou  seja

consumido em material plástico, vedado o uso de qualquer outro tipo de embalagem.

Art. 6º – O Poder Executivo poderá adotar providências visando à celebração de

acordos com a Fifa e outros órgãos organizadores do evento, com vistas à:

I – divulgação, nos eventos, sobre:

a) a importância da preservação do meio ambiente;

b) o combate ao trabalho e à prostituição infantil;

c) a realização de campanha com o tema “por um mundo sem armas, sem drogas,

sem violência e sem racismo";

d) os pontos turísticos do Estado;

e) a prática desportiva livre.
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II – promoção do combate ao racismo no futebol e da defesa da igualdade racial

nos empregos gerados pela Copa do Mundo.

Art. 7º - Será proibida, nos estádios do Estado, a utilização de bandeiras, inclusive

com mastro  de  bambu ou similares,  para  outros  fins  que não o da  manifestação

festiva e amigável.

Art. 8° - O serviço voluntário que vier a ser prest ado por pessoa física nos estádios

do Estado em apoio à Fifa ou a sua subsidiária no Brasil na organização e realização

dos  eventos  constituirá  atividade  não  remunerada  e  atenderá  ao  disposto  neste

artigo.

§ 1º O serviço voluntário referido no “caput”:

I  –  não  gera  vínculo  empregatício,  nem  obrigação  de  natureza  trabalhista,

previdenciária ou afim para o tomador do serviço;

II  – será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade

contratante e o  voluntário,  dele  devendo constar  o objeto e as  condições de seu

exercício.

§ 2º - A concessão de meios para a prestação do serviço voluntário, a exemplo de

transporte,  alimentação  e  uniformes,  não  descaracteriza  a  gratuidade  do  serviço

voluntário.

§ 3º - O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que

comprovadamente  realizar  no  desempenho  de  suas  atividades,  desde  que

expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço.

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Este  projeto  de  lei  estabelece  as  condições  que  o  torcedor  deve

observar,  mormente  as  de  segurança,  respeito  da  alteridade  e  preservação  do

patrimônio público durante a celebração da Copa das Confederações e da Copa do

Mundo.

Conforme disposto na Constituição Federal, em seu art. 24, inciso IX:

“Art.  24.  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(…)
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IX – educação, cultura, ensino e desporto”.

A União, cumprindo sua competência de legislar sobre normas gerais (art. 24, § 1º),

editou a Lei nº 9.615, de 24/3/98, que “institui normas gerais sobre desporto e dá

outras providências”.

O  Legislativo  Estadual  possui  competência,  portanto,  para  estabelecer  normas

relativas ao esporte e, ao estabelecê-las, contribui para a preservação dos locais de

competição, bem como para a segurança dos torcedores, através, por exemplo, da

proibição da entrada de torcedores que portem objetos que possam auxiliar na prática

de  violência,  cartazes  ou  bandeiras  que  incitem  a  violência  ou  preconceito.

Estabelece ainda a possibilidade de divulgação de informações úteis, como os pontos

turísticos  de  Minas  Gerais,  e  necessárias,  como  o  combate  à  pedofilia  e  a

preservação do meio ambiente.

Trata-se, portanto, de legislação de caráter complementar às normas estabelecidas

na esfera federal, a qual contém espeficidades para sua melhor aplicação à realidade

de Minas Gerais.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Esporte para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 3.045/2012

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio à Criança -  CAI  -,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Apoio à Criança - CAI -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2012.

Antônio Genaro

Justificação: O Centro de Apoio à Criança - CAI - é uma entidade civil de caráter

educacional, cultural e social e sem fins lucrativos, com atuação no Município de Belo

Horizonte. Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que

desenvolvem  voluntariamente  atividades  de  assistência  educacional,  psicológica  e
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pedagógica ao menor carente. Sua atividade-fim é a educação infantil.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para 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 3.046/2012

Declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Guardiões da

Liberdade  -  ARLS  -  Guardiões  da  Liberdade,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica

Guardiões da Liberdade - ARLS - Guardiões da Liberdade, com sede no Município de

Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2012.

Dilzon Melo

Justificação:  A Augusta  e  Respeitável  Loja  Simbólica  Guardiões  da  Liberdade  -

ARLS - Guardiões da Liberdade, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma

associação sem fins econômicos, com prazo de duração indeterminado.

Tem  por  finalidade  lutar  pelos  princípios  máximos  da  maçonaria:  Liberdade,

Igualdade  e  Fraternidade;  trabalhar  pelo  aperfeiçoamento  moral  e  intelectual  da

humanidade; apoiar e desenvolver a prática da justiça, o amor ao próximo e uma

conduta segundo os ditames da honra; lutar pelo engrandecimento do Brasil, pelo fiel

respeito às leis e às autoridades constituídas; estreitar, cada vez mais, os laços de

fraternidade existentes entre os maçons; reconhecer e reverenciar a existência de um

Princípio  Criador  que,  com respeito  à  todas  as religiões,  denominamos o  Grande

Arquiteto do Universo.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  associação  não  fará  nenhuma

discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares para
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a aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar utilidade pública a Augusta e

Respeitável  Loja  Simbólica  Guardiões  da  Liberdade  -  ARLS  -  Guardiões  da

Liberdade.

- 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 3.047/2012

Declara de utilidade pública a Associação Dom José Antônio do Couto, com sede

no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Dom José Antônio do

Couto, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2012.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação Dom José Antônio do Couto, com sede no Município de

Formiga,  é  uma  entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente, com prazo de duração indeterminado.

A referida Associação tem por finalidade acolher dependentes químicos do sexo

masculino  maiores  de  idade,  exercendo  trabalhos  humanitários,  assistenciais  e

terapêuticos que auxiliem ou possibilitem sua recuperação; promover valores morais,

comportamentais e espirituais dentro de uma filosofia que possibilite sua reabilitação

familiar  e  social,  profissional  e  cultural;  orientar  as  famílias,  em  grupos  ou,  se

necessário,  individualmente,  sobre  a  relação  entre  a  dependência  química  e  a

codependência, sobre como proceder nos momentos de crise e implantar mudança

na dinâmica familiar; resgatar de forma humana a dignidade das pessoas que sofrem

do mal da dependência de drogas lícitas e ilícitas; e promover no indivíduo força e

vontade de viver, sem a utilização de nenhum tipo de drogas ou álcool.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar utilidade pública a Associação

Dom José Antônio do Couto, com sede no Município de Formiga.
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- 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 3.048/2012

Institui a Semana Estadual do Idoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual do Idoso, que deverá ser comemorada,

anualmente, de 25 de setembro a 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso.

Art.  2º - A semana de que trata esta lei  passa a integrar o calendário oficial  do

Estado.

Art. 3º - A Semana Estadual do Idoso tem como objetivo:

I - estimular as atividades físicas e mentais nas pessoas da melhor idade;

II  -  conscientizar  o  idoso  de  sua  importância,  como  fonte  de  experiências  e

importante papel na construção de uma sociedade com maior qualidade de vida;

III - sensibilizar os diversos segmentos da sociedade sobre o papel e a importância

do idoso.

Art.  4º  -  O Poder  Executivo,  por  meio de seus órgãos competentes,  promoverá

atividades  como  palestras,  cursos,  “shows”,  atividades  médicas  e  exames

laboratoriais para a promoção dos idosos.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2012.

Fred Costa

Justificação:  O dia  1º  de  outubro,  instituído  como o Dia Internacional  do  Idoso,

representa uma conquista das pessoas que integram o grupo da melhor idade. Trata-

se de um reconhecimento àqueles que construíram nosso presente e que hoje estão,

em muitos casos, relegados a segundo plano.

Em muitos Municípios, foi verificada a necessidade de instituir a Semana do Idoso,

visando a conscientizar a população da importância de inserir esse grupo de pessoas

em um contexto social mais abrangente e equitativo.

Tem-se  visto,  nos  últimos  anos,  um  envelhecimento  da  população  global,  em

decorrência dos avanços da medicina e de uma melhoria na qualidade de vida da
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pessoas. Segundo dados estatísticos, até 2040 os países hoje em desenvolvimento

devem se tornar o lar de mais de 1 bilhão de pessoas com 65 anos ou mais, ou 76%

do total mundial projetado. A população de idosos chegará a mais de 35 milhões em

2025.

O  poder  público  estadual  tem  a  obrigação  de  promover  mecanismos  visando

contribuir para essas melhorias, e a Semana Estadual do Idoso se enquadra nesse

caso. Nesse período, seriam realizadas atividades recreativas e educativas (cursos,

palestras,  gincanas)  e  também  atividades  na  área  de  saúde,  para  beneficiar  a

população idosa. Outro ponto fundamental é a conscientização dos indivíduos que

integram outras faixas etárias da importância do idoso, de como ele deve ser tratado

e do porquê desse tratamento especial.

Esclarecer a importância da experiência dos idosos e de sua participação no mundo

atual, proporcionar a essas pessoas, que muito contribuíram para o nosso Estado,

momentos de cultura, lazer, melhores condições de saúde e elevação da autoestima,

são pontos fundamentais dessa proposição. Essas foram as razões que nos levaram

a apresentar este projeto, para cuja aprovação conto com o apoio de meus 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 3.049/2012

Declara de  utilidade pública  a  Associação de Produtores Rurais  de Ribeirão  da

Cota, 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 Associação de Produtores Rurais de

Ribeirão da Cota, com sede no Municípío de Patos de Minas.

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

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2012.

Hely Tarqüínio

Justificação: Fundada em 5/6/2005, a Associação de Produtores Rurais de Ribeirão

da  Cota  tem  por  objetivos,  entre  outros,  “reunir  recursos  disponíveis,  materiais,

humanos e assistenciais através da união de esforços, colocando-os à disposição da

comunidade  para  executar  programas  de  desenvolvimento”  e  “trabalhar  pelo
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desenvolvimento da agricultura, pela melhoria do nível de vida e do bem-estar de sua

comunidade”.

Propõe-se ainda à execução de ações de proteção ao meio ambiente,  além de

congregar  órgãos  e  pessoas  interessadas  em  melhorar  as  condições

socioeconômicas e culturais da comunidade, como vem expresso em seu estatuto.

A Associação vem apoiando os  produtores  rurais  e melhorando a produtividade

agropecuária, com destaque para a produção de leite e derivados.

Por  sua  importância  para  o  trabalho  dos  produtores  rurais,  especialmente  dos

pequenos produtores, e pelo caráter assistencial dos serviços que presta, sem fins

lucrativos, a Associação merece o reconhecimento que pleiteia.

Seus  Diretores  são  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo  exercício  de  suas

funções, como prevê o art. 18, § 2º, de seu estatuto, e como consta de declaração da

Prefeitura Municipal  de Patos de Minas.  Em caso de dissolução,  o patrimônio da

Associação  será  destinado  a  entidade  congênere,  nos  termos  do  art.  28  de  seu

estatuto.

Peço, pois, o apoio de meus 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 3.050/2012

Declara patrimônio cultural do Estado o Parque Ipanema, localizado no Município

de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado patrimônio cultural do Estado o Parque Ipanema, localizado

no Município de Ipatinga.

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, 3 de abril de 2012.

Rosângela Reis

Justificação:  Com  mais  de  1.000.000m²,  12  mil  árvores  plantadas,  lago  com
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9.347m² e localizado bem no centro do Município de Ipatinga, o Parque Ipanema é

uma das maiores áreas verdes do País situadas dentro de um perímetro urbano.

Considerado um jardim botânico, esse parque público municipal foi idealizado pelo

renomado paisagista Roberto Burle Marx, sendo uma de suas últimas obras de arte.

O  Parque  Ipanema  está  incrustado  na  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço,

constituída pelos Municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e

Timóteo e tendo outros 24 Municípios no Colar Metropolitano. Essa região tornou-se

conhecida internacionalmente em virtude das grandes empresas que ali mantêm suas

plantas industriais, a exemplo de Usiminas, Aperam e Cenibra, e desenvolve-se para

constituir importante arranjo produtivo local no setor metalomecânico aproveitando as

crescentes oportunidades advindas dos setores de petróleo, de gás natural e naval.

Com tais fatores de atração para milhares de trabalhadores de diversas partes do

Estado  e  do  País,  seu  intenso  crescimento  populacional  tornou  pouco nítidas  as

fronteiras políticas entre seus Municípios e levou à expansão dos setores econômico

e turístico, principalmente em Ipatinga, culminando por transformá-la em cidade polo

de influência comercial e cultural no Leste mineiro.

Assim, em 1993 o Parque Ipanema foi inaugurado para oferecer opção de lazer à

população da região, fazendo parte do complexo pista para caminhada ou corrida,

lago com ilha, cataventos, brinquedos, anfiteatro, quadras poliesportivas, campos de

futebol,  palco  de 383m² para  “shows”  e  espetáculos  na  lagoa,  ciclovias,  farmácia

verde,  horto  municipal,  o  Centro  Esportivo  e  Cultural  7  de  outubro,  o  Ginásio

Poliesportivo  Eli  Amâncio,  auditório,  estação  meteorológica  e  biblioteca  ecológica

(ecoteca), além do Parque da Ciência, espaço informal de educação para divulgação

científica. Esse Parque é um museu interativo de ciência, dirigido ao público em geral,

e  usa  linguagem  acessível,  com  interações  lúdicas,  para  difundir  conceitos  das

ciências  naturais  e  popularizar  o  saber  científico,  tendo  como principais  atrações

montagens que apresentam princípios ou fenômenos físicos, biológicos, químicos ou

astronômicos e que podem ser vistas ou tocadas pelo visitante. O Parque promove

anualmente  uma mostra de ciência e o Projeto Astronomia no Parque.  O espaço

possui acervo com 60 montagens.

Por tais razões, solicito aos nobres parlamentares desta Casa Legislativa o apoio
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para a aprovação desta 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 3.051/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apac - Arcos -, com sede no Município de Arcos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac - Arcos -, com sede no Município de Arcos.

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

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2012.

Tiago Ulisses

Justificação:  A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados -  Apac -

Arcos - é uma entidade sem fins lucrativos, com sede na Avenida Progresso, 2.171,

Bairro Olaria,  na  cidade de Arcos,  que tem por  finalidade auxiliar  as  autoridades

judiciárias e policiais da Comarca em todas as tarefas ligadas à recuperação dos

sentenciados, fiscalização de benefícios penitenciários e mais disposições previstas

pela Lei de Execução Penal - Lei n° 7.210, de 11/7/ 84.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.052/2012

Cria ao Estado de Minas Gerais a obrigação de fazer constar, em todos os editais

de licitação e contratos diretos sem licitação, a exigência de reserva de 5% (cinco por

cento)  das  vagas  de  emprego  para  mulheres  na  área  de  construção  de  obras

públicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Estado de Minas Gerais obrigado a fazer constar em todos os editais

de licitação de  obras  públicas e em todos  os  contratos  diretos  realizados  com o
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mesmo fim, promovidos pela administração pública estadual,  cláusula que traga a

exigência de que a empresa contratada reserve 5% (cinco por cento) das vagas de

emprego na área de construção civil para pessoas do sexo feminino, desde que a

reserva não seja incompatível com o exercício das funções objeto dos contratos.

Parágrafo único - Não se entendem como empregos na área de construção civil,

para efeitos desta lei, os cargos na área de limpeza, faxina e afins, bem como as

vagas na área de secretariado.

Art.  2º  -  Os  ditames  desta  lei  serão  obrigatoriamente  observados  quando  da

renovação de contratos que envolvam obras públicas empreendidas pelo Estado.

Art. 3º - Só serão afetados pela presente lei as licitações e contratos diretos que

versarem sobre obras públicas que empreguem 100 (cem) pessoas ou mais.

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

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2012.

Liza Prado

Justificação: Atualmente a mulher brasileira ocupa grande parcela do mercado de

trabalho, sendo muitas vezes a provedora da família. Por conta disso é necessário

que se aumente o espectro de empregos onde as pessoas do sexo feminino possam

atuar.  Daí  a  necessidade de se reservarem vagas para  mulheres,  aumentando a

possibilidade  de  ocupação  por  elas,  principalmente  em  áreas  onde  o  emprego

feminino é meramente residual.

A construção civil,  nesse sentido, ainda se configura como tabu. Poucas são as

mulheres  empregadas  na  área  que  não  fazem  parte  da  equipe  de  limpeza  ou

secretariado. Faz-se necessária, portanto, a reserva de 5% das vagas na construção

civil para mulheres no que tange às obras públicas, bem como a ressalva presente no

art.  1º,  parágrafo  único,  desta  proposição,  que  protege  as  mulheres  do

descumprimento  mascarado  da  reserva  de  vagas  na  construção  civil  através  da

alocação de pessoas do sexo feminino em empregos periféricos à obra.

Vale ressaltar  que diversos projetos  têm previsto cursos profissionalizantes,  que

preparam  mulheres  para  atuar  na  construção  civil  propriamente  dita  com

competência, comprometimento e dedicação.

Por ser papel do Estado promover a empregabilidade, a igualdade entre os gêneros
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e  a  dignidade  da  pessoa  humana  através  do  sustento,  nada  mais  justo  que  a

administração pública estadual dar o exemplo, exigindo das empresas contratadas

para empreender obras públicas que reservem vagas para as mulheres, fomentando,

quem sabe, práticas semelhantes na área privada.

Conto com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à aprovação deste

projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.012/2012, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.053/2012

Declara de utilidade pública o Centro de Assistência Social Resgatando Vidas de

Lambari - Casvil -, com sede no Município de Lambari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Assistência  Social

Resgatando Vidas de Lambari - Casvil -, com sede no Município de Lambari.

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

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2012.

Duilio de Castro

Justificação: Trata-se de entidade que tem por objetivo promover o bem-estar da

comunidade  com  ações  de  assistência  social,  educacional,  cultural  e  de  saúde,

atendendo crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Para a declaração da utilidade pública da entidade, conto com o apoio dos nobres

pares a este projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.054/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Missão Urgente - Acmu -,

com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Missão
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Urgente - Acmu -, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2012.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Comunitária Missão Urgente - Acmu - é uma entidade

que tem o  objetivo de,  mediante  atividades propostas em seu estatuto,  promover

ações de assistência no âmbito  social,  educacional,  cultural,  da saúde,  atividades

profissionalizantes, tendo como público-alvo crianças, adolescentes, adultos, idosos,

associados ou não da comunidade.

Para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o

apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.055/2012

Dispõe sobre  estabelecimentos comerciais de venda direta  ao consumidor  e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  estabelecimentos  comerciais  de  venda  direta  ao  consumidor,  ao

anunciar  desconto,  promoção  ou  liquidação,  ficam  obrigados  a  divulgar  o  valor

original e o promocional para que o desconto seja percebido de forma clara e precisa.

Art. 2º - O produto com o preço original não poderá ser divulgado como desconto,

promoção ou liquidação.

Art. 3º - O não cumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores às seguintes

penalidades:

I - multa de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II - em caso de reincidência, pagamento em dobro da multa e interdição imediata

pelo órgão que o Poder Executivo indicar como fiscalizador.

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

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2012.

Dinis Pinheiro
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Justificação:  Em  todos  os  períodos  do  ano,  o  consumidor  se  depara  com

liquidações  e  promoções  no  comércio.  E  diante  da  oportunidade  de  pagar  mais

barato,  muitos  se  rendem  a  comprar.  Não  obstante  somos  surpreendidos  com

anúncios de promoção, liquidação e descontos de produtos que na realidade estão

com preços originais.

Em  primeiro  lugar,  o  consumidor  tem  que  tomar  cuidados  com  os  anúncios

publicitários  que  informam  sobre  descontos  ou  promoções,  pois  muitas  vezes  a

mensagem pode não corresponder à realidade; algumas vezes é apenas uma forma

de convidar  o consumidor  até o estabelecimento.  Portanto é preciso realizar  uma

pesquisa  para  saber  o  preço  anterior  e  o  atual  e  também  comparar  os  valores

praticados em, pelo menos, três lojas especializadas.

Nesse  sentido,  é  imprescindível  que  o  poder  público  invista  cada  vez mais  na

fiscalização  dos  direitos  dos  consumidores,  conferindo  aos  órgãos  de  defesa  a

quantidade adequada de agentes técnicos e fiscais capacitados e incentivados para,

sobretudo, de forma preventiva, evitar os diversos abusos averiguados nas práticas

comerciais de liquidações, principalmente em matéria de publicidade.

- 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.

REQUERIMENTOS

Nº 2.824/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Senador Amaral pelo 20º aniversário

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.825/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com a  Guarda Mirim  Irmã Martha  pelos  22  anos  de  sua

fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  2.826/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias pelos

11 anos de sua fundação. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  2.827/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Associação de Cegos Louis Braille pelos 79 anos de sua
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fundação. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  2.828/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Unifal-MG pelos 98 anos de sua fundação. (- À Comissão

de Educação.)

Nº  2.829/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas ao fornecimento gratuito de

medicamento para terapia de reposição hormonal às mulheres na menopausa. (- À

Comissão de Saúde.)

Nº  2.830/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  ao  fotógrafo  Beto  Oliveira  pelas  fotografias  do  livro

"Crônicas do Interior - Retratos de Minas".

Nº 2.831/2012, da Deputada Liza Prado e do Deputado Paulo Guedes, em que

solicitam seja encaminhado ao Ministério da Cultura pedido de providências para a

realização  de  cursos  de  capacitação  nos  assentamentos  de  reforma  agrária

localizados  na  região  Norte  do  Estado,  para  que  essas  comunidades  possam

participar dos editais dos pontos de cultura do Programa Cultura Viva. (- Distribuídos

à Comissão de Cultura.)

Nº 2.832/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  José  Maria  Rabelo  pelos  60  anos  do  jornal

"Binômio".

Nº 2.833/2012, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério dos Transportes, à Diretoria-Geral do DNIT e à Superintendência Regional

dessa autarquia pedido de providências para a realização das obras que menciona e

a construção de uma via de acesso aos Bairros Capelinha, Fátima e Colina, no trevo

construído na BR-381, no entroncamento com a Rodovia MG-120, no Município de

Nova Era. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 2.834/2012, do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.

pelos 80 anos de sua fundação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 2.835/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  Prefeitura  Municipal  de  Betim  pedido  de  providências  com  vistas  a  que  seja
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destinado um local  para a guarda de veículos apreendidos pela Polícia  Militar  no

Município. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Proposições Não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso II do art. 173, c/c o § 3º do art. 112, do Regimento

Interno, e considerando comunicação do Deputado Delvito Alves e outros, informando

a retirada de suas assinaturas, deixa de receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Délio Malheiros e outros em que solicitam seja constituída comissão

parlamentar de inquérito para apurar eventuais ilegalidades ocorridas na instalação

de radares fixos e móveis no Estado.

Comunicações

-  São também encaminhadas  à  Mesa comunicações dos Deputados  João Vítor

Xavier e Tiago Ulisses.

Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - A Presidência registra a presença, em

Plenário,  do  Deputado  Braulio  Braz,  Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Com a palavra, pela ordem o Deputado

Duarte Bechir.

Questões de Ordem

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, irei reportar-me a uma questão muito

grave  que  tem  sido  exposta  neste  Plenário.  Trata-se  de  uma  acusação  leviana,

segundo a qual o governo de Minas, por decisão dele, teria proibido que a merenda

fosse  dividida  com  os  professores.  Esta  é  a  fala  de  alguns  parlamentares  da

Oposição  nesta  Casa.  As  pessoas  que  estão  em  casa  e  muitos  colegas  aqui

presentes gostariam ouvir  a  outra versão.  Como Vice-Presidente da Comissão de

Educação, inteirei-me do assunto e estou aqui para dar uma resposta aos demais

pares e a toda a nossa gente querida de Minas Gerais. A determinação que proíbe

que o professor  receba a merenda juntamente com os alunos é do Ministério  da

Educação, do governo federal,  e  é regulamentada pela Lei Federal  nº 11.947,  de
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16/6/2009, sancionada pelo saudoso ex-Vice-Presidente José Alencar e pelo Ministro

da Educação à época,  Fernando Haddad.  Dizer  que o governo de Minas decidiu

proibir os professores de receberem a merenda é, portanto, uma mentira; dizer que

aqui, em Minas, existe essa proibição e que ela é uma decisão do governo do Estado

também é uma mentira. Essa questão está regulamentada na Lei Federal nº 11.947.

Se o governo do Estado não cumpre uma determinação federal, está ele incurso nas

sanções previstas pelo não cumprimento de uma legislação em vigor. Então, se se

cumpre uma lei e, ao cumpri-la, comete-se algo de injusto, não é o caso de dizer que

a injustiça foi uma ação de quem a cumpriu e não de quem a construiu. No final da

minha  fala,  quero  entregar  as  cópias  das  notas  taquigráficas  dessa  reunião  ao

Deputado Rogério Correia. Nesse documento, está contida a fala do ilustre Deputado

que disse exatamente o oposto do que estou dizendo. Ao mesmo tempo, quero dizer

que, ao depararmos com um problema, temos de ir à sua raiz, temos de buscar a

essência da discussão. Dizer que, em Minas, não se dá refeição ao professor por

uma decisão do governo é querer tapar o sol com a peneira. O governo federal dita a

norma  e  quando  ela  é  cumprida  se  torna  um  pecado?  Ao  se  falar  em  merenda

escolar, reportamo-nos ao que mais se discute hoje em todo o Brasil: a máfia das

merendas. E por falar em máfia das merendas, até o presente momento, o governo

federal, por meio do FNDE, não mandou nenhum centavo para o governo do Estado

nem para os governos municipais para comprarem a merenda que ele, o governo

federal,  proibiu  que  fosse  dividida  com  o  professor.  Vou  repetir:  até  o  presente

momento, em 2012, o governo federal não mandou nenhum centavo. Estamos diante

de um fato que merece um olhar muito especial das três circunstâncias. A primeira é

que  façamos  um  pedido  ao  governo  federal,  ao  MEC,  solicitando  que  se  possa

distribuir  a  merenda  com  o  professor.  Essa  primeira  é  muito  importante.  Caro

Presidente, a segunda é que façamos um levantamento de quanto recurso já era para

ter vindo e ainda não veio para as escolas públicas estaduais e municipais por meio

do MEC. A terceira - já requeri nesta Casa - é um requerimento de minha autoria para

que se faça um levantamento das Prefeituras que estão envolvidas no esquema da

máfia da merenda escolar. São Prefeituras que tiram recursos da boca de crianças

inocentes e os guardam para a campanha política. São Prefeituras que não têm um
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mínimo de pudor ao tomar dinheiro da boca de criança para jogar dinheiro na política.

Estamos  fazendo  um  levantamento  dessas  Prefeituras  -  já  fiz  a  solicitação  -  e

saberemos para onde está sendo encaminhado esse dinheiro sagrado das merendas

escolares.  Em  São  Paulo,  o  Ministério  Público  Federal  está  promovendo  um

levantamento para descobrir as Prefeituras desse Estado que estão envolvidas na

corrupção, no desvio de recursos, a chamada máfia da merenda escolar. Em Minas,

algumas  Prefeituras  também  estão  sendo  objeto  de  levantamento  do  Ministério

Público para saber se há conluio com São Paulo, se são as mesmas Prefeituras. A

empresa é a mesma - não sei se o nome certo -, que está vendendo para diversas

Prefeituras. Sr. Presidente, para encerrar, quero dizer que é muita irresponsabilidade

não trazermos todos os fatos. Estou trazendo ao conhecimento de todos que se trata

de uma lei federal, e vamos tomar as devidas providências. Obrigado.

O Deputado Fabiano Tolentino - Sr. Presidente, companheiros Deputados, gostaria

de  usar  este  momento  para  falar  da  audiência  realizada  quinta-feira  sobre  a

Nascentes das Gerais, a PPP da MG-050, que foi muito importante para esta Casa,

para  nós  Deputados.  O  encontro  contou  com  a  presença  de  Prefeitos  da  nossa

região,  como  o  Vladimir,  de  Divinópolis,  e  o  Francisco  Martins,  Vice-Prefeito;  o

Belinho,  de  São  Sebastião;  e  o  Ângelo  Roncalli,  de  São  Gonçalo  do  Pará.  Na

ocasião, pudemos discutir com o governo as ações para a nossa MG-050. Agradeço

ao Secretário  Carlos  Melles  por ter  enviado o Diogo,  especialista que falou muito

bem,  trouxe  à  tona  assuntos  que  queríamos  escutar  para  melhorar  a  situação.

Infelizmente, não tivemos a presença do representante da Nascentes, mas o Diretor

Émerson estava em São Paulo e nos ligou para fazermos uma nova reunião. Vamos

dar sequência a isso. Tenho a certeza de que melhoraremos muito a nossa região,

porque precisamos de obras, somos os maiores pagadores de pedágio com o trecho

de Azurita e São Sebastião. Temos de melhorar as condições das nossas estradas, o

que  foi  muito  debatido  nesta  audiência.  Desde  sexta-feira,  a  Nascentes  está

montando pátio e vindo com seus funcionários para trabalhar na duplicação do trevo

de Divinópolis. Tanto o Diogo como o Secretário Carlos Melles se empenharam na

instalação de um semáforo inteligente no trevo de Icaraí. Esse é o pior problema de

Divinópolis.  Todos  os  empresários,  além  de  3  mil  trabalhadores,  estão  no  centro
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industrial.  Também  há  vários  bairros  próximos  ao  trevo  de  Icaraí.  Precisamos

solucionar  o  problema.  Quem  passa  por  ali,  por  volta  de  5,  6  horas  da  tarde,

consegue ver o que está acontecendo. Deputado Bosco, Sr. Presidente, conforme

conversa com o Secretário, tentaremos instalar ainda este mês o semáforo inteligente

no local, de forma a permitir a passagem dos carros, o que é impossível em horários

de pico. A audiência foi muito boa, produtiva. Agradeço ao Presidente Diniz Pinheiro,

porque  era  uma reunião  da  frente  parlamentar,  mas  ainda  assim  conseguimos  a

transmissão da televisão, mostrando para toda Minas Gerais uma conversa ampla.

Conseguimos resolver alguns problemas, que sabemos que existem. Vamos trabalhar

sim, fiscalizando, atuando, porque temos de melhorar as nossas estradas. Sem boas

estradas,  o  progresso  não  chega.  Precisamos  de  cidades  progressistas,  como

Divinópolis,  e  de  boas  estradas.  Essa  é  a  função  de  um  Deputado,  e  estamos

executando-a  da  melhor  maneira  possível,  segundo  nossas  condições.  Essa

audiência  foi  a  primeira  das  muitas  que  virão  para  buscarmos  as  soluções  dos

problemas.  Precisamos de obras,  precisamos  de melhorias  e  temos  o  apoio  dos

Prefeitos da nossa região e da Setop. Agora, precisamos ajustar com a Nascentes um

cronograma financeiro das obras, até para podermos cobrar dela com mais eficiência

e  eficácia.  A Setop  disponibilizará,  em  seu  “site”,  todos  os  dados  da  Nascentes

mensalmente, o que é importante para fazermos uma fiscalização correta. Acredito

que muita coisa mudará. Tenho esperança de que as nossas estradas estarão cada

vez  melhores,  com  a  duplicação  do  trevo  de  Divinópolis  e  do  trecho  Itaúna-

Divinópolis. Já está em contrato a duplicação do trecho de Mateus Leme-Itaúna. É

com satisfação,  Sr.  Presidente,  que  temos o  governo participando conosco desta

audiência,  que  foi  muito  importante  para  melhorar  as  condições  da  Nascentes.

Ficamos  tristes  pela  ausência  do  seu  representante,  mas  a  sua  justificativa  foi

plausível. Toda a sua diretoria estava em São Paulo conversando com o pessoal da

firma  que  está  entrando  com  novo  aporte  financeiro  para  viabilizar  as  obras.

Precisamos também realizar outra audiência em Divinópolis com os Prefeitos e lutar

para  melhorar  o  cronograma  físico-financeiro  e  para  que  as  obras  saiam.  Muito

obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade de expressar a nossa satisfação com a

participação do governo e, por outro lado, poder fazer uma cobrança efetiva sobre as
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obras da Nascentes, que, tenho certeza, terão andamento ainda mais de agora para

frente. Muito obrigado, Secretário.

O Deputado Bosco - Cumprimento o meu caro Presidente, Deputado Inácio Franco,

que  neste  momento  conduz  os  trabalhos  da  Mesa,  e,  por  intermédio  dele,

cumprimento  os  demais  Deputados  e  Deputadas.  Sr.  Presidente,  serei  bastante

breve, mas não poderia deixar de registrar a audiência realizada na minha cidade, no

Centro Universitário de Araxá - Uniaraxá -, que teve como objetivo principal conhecer

melhor suas instalações, verificar de perto seus avanços e conhecer suas projeções

para o futuro, sobretudo no que diz respeito ao atendimento dos jovens de Araxá e da

região do Alto Paranaíba. Hoje o Uniaraxá atende mais de 40 Municípios, conta com

mais  de  250 alunos  e  é,  sem dúvida  alguma,  uma instituição importantíssima no

ensino superior para a região. Na oportunidade, tivemos a grata satisfação de contar

com a presença da Deputada Liza Prado e dos Deputados Antonio Lerin,  Adelmo

Carneiro Leão e Gustavo Correa. Importante registrar que, pela primeira vez, o nosso

atuante Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, visitou o nosso Município. Portanto, Sr.

Presidente, foi uma oportunidade muito boa, por isso não poderia deixar de agradecer

ao Reitor da Uniaraxá, Prof. Válter, pela sua receptividade, como também a toda sua

equipe,  aos  alunos  e  às  lideranças  da  região  que  participaram  conosco  dessa

audiência, que foi muito produtiva. Tenho certeza absoluta de que agora, através da

Assembleia Legislativa, o Uniaraxá chegará ao conhecimento de outras regiões de

Minas  Gerais.  Gostaríamos  de  ressaltar  também  a  participação  importante  que

tivemos  do  nosso  amigo  e  Secretário  de  Ciência  e  Tecnologia  Deputado  Nárcio

Rodrigues.  Tenho certeza  de que,  através dessa Secretaria,  ele também será um

grande  parceiro  do  ensino  superior  do  Alto  Paranaíba,  em  especial  do  nosso

Uniaraxá.  Finalizando  a  nossa  participação,  Sr.  Presidente,  mais  uma  vez

gostaríamos de dizer que,  na semana passada,  ao usarmos esta tribuna, falamos

sobre essa questão da alimentação dos nossos professores, dos nossos servidores

da rede de ensino estadual. Sabemos que essa lei a que o Deputado Duarte Bechir

fez referência é a Lei nº 11.947, uma lei federal, regulamentada pelo Presidente da

República, e todos os Estados têm de segui-la rigorosamente. No entanto, mesmo a

lei não prevendo essa merenda escolar aos seus professores, nosso Estado estava
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oferecendo e concedendo essa oportunidade aos profissionais da educação, inclusive

aos  serviçais.  Porém,  nos  últimos  dias,  a  Secretaria  de  Educação  teve  um

chamamento por parte do FNDE para que o Estado de Minas Gerais cumprisse essa

lei no seu rigor. Então, se hoje está havendo um impedimento de fornecimento de

merenda  escolar  aos  profissionais  da  educação,  os  quais  entendemos  serem

merecedores não só pelo seu trabalho, mas pelo tempo que dedicam à educação,

não é culpa do Estado. Sabemos que há vários professores que atuam na área da

educação e trabalham de manhã, à tarde e à noite e por isso não têm tempo de ir a

sua casa para fazer sequer uma refeição. Portanto, é na escola que eles terão essa

oportunidade. Somos favoráveis a essa merenda escolar, mas temos de convencer o

FNDE, o MEC e, sobretudo, o governo federal para colocarem como prioridade na Lei

nº  11.947  o  fornecimento  da  alimentação  escolar  também  aos  profissionais  da

educação. Era o que eu tinha a falar, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Serei  breve,  até  para  que  os  oradores  inscritos

também sigam sua ordem. Como fui citado diversas vezes, Presidente, é justo dar

também a nossa versão para esse fato. A lei federal citada é recente, Sr. Presidente,

ela foi até sancionada pelo nosso querido José Alencar, Vice-Presidente já falecido. A

lei foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, tanto pela Câmara quanto

pelo  Senado,  e  é  muito  útil  para  a  alimentação  escolar.  Ela  instruiu  o  Programa

Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - e possibilita e obriga, por exemplo, que

Municípios  e  escolas  estaduais  comprem no mínimo 30% da alimentação escolar

diretamente  do  agricultor  familiar.  Isso melhora a qualidade da alimentação e,  ao

mesmo tempo, garante ao pequeno produtor comercializar seu produto. Para se ter

ideia, Deputado Ulysses Gomes, cerca de 3 mil Municípios adquirem o alimento por

meio  do  Pnae  dos  agricultores  familiares.  Isso  significa,  Presidente,  quase

R$1.000.000.000,00 ao ano que circulam por meio da agricultura familiar. Essa é a

lei,  e  por  isso  ela  foi  aprovada  por  unanimidade.  Ela  regulamenta  por  meio  da

alimentação escolar e, portanto, trata da alimentação dos alunos. Só mesmo uma

visão muito mesquinha, só mesmo uma perseguição aos professores para vislumbrar

uma proibição aos professores de partilharem com os alunos a alimentação escolar.

Essa visão existe em Minas Gerais. Mas, como tudo que aqui acontece não pode ser
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resolvido, assim como tudo que apontamos também não pode, tenta-se jogar isso

para cima para que os problemas não sejam solucionados aqui. Que eu saiba, não

existe  nenhuma  orientação  escrita  do  FNDE  para  que  os  professores  não  se

alimentem. Se houver essa orientação, criticaremos o FNDE, iremos ao Ministro da

Educação  para  que  o  FNDE  não  dê  essa  orientação  absurda,  porque  seria,

evidentemente, um absurdo. Mas não existe nada escrito. A Secretaria de Educação

entendeu  agora  que  a  aplicação  da  lei  significa  proibir  os  professores  de  se

alimentarem  com  os  alunos,  o  que  nunca  aconteceu  no  passado.  Pedimos  à

Secretária que ela não compreenda a lei dessa forma. Houve unanimidade de todos

os partidos no Congresso Nacional - PSDB, PT, PMDB, PSB, PSC, todos -, nenhum

legislador,  tenho  certeza,  ao  aprovar  essa  lei  tinha  a  visão  da  proibição  dos

professores. Portanto, essa orientação, vinda de onde for, é absurda, mesquinha e

não compreende a realidade de uma escola. Uma professora dá duas aulas e, no

terceiro horário, não pode se alimentar com os alunos daquela merenda escolar, que

agora é qualificada e melhorada. Ora, evidentemente quem dá uma orientação dessa

não entende nada de escola  pública.  Se  viesse uma ordem dessa por  escrito,  a

Secretária  de  Educação deveria  contestar.  Mas  essa ordem não veio por  escrito.

Procurei saber se outros Estados estão proibindo as professoras. Não. Eu pediria até

uma interferência dos Deputados do governo para que convencessem a Secretária de

Educação a, no mínimo, solicitar ao FNDE uma orientação por escrito em vez de

fazer  essa  interpretação.  Parece-me  que  a  Secretária  quer  realmente  punir  os

professores. A cada semana - e aqui termino - há uma notícia desagradável para as

professoras.  Hoje  de  novo -  havíamos  denunciado  isso  na  Comissão de Direitos

Humanos - o Estado coloca alunos de séries diferentes na mesma turma. Alunos que

estão aprendendo a ler e a escrever agora convivem com alunos que já sabem ler e

escrever. A professora, voltando décadas atrás, para economizar, mistura alunos que

já sabem ler e escrever com os que não sabem, fazendo com que a qualidade de

ensino seja muito pior do que era. Por isso o Sind-UTE avisou que irá, inclusive, ao

Ministério  Público  Estadual,  solicitando  que  essa  medida,  também  feita  pela

Secretaria de Estado de Educação,  caia. Solicitaria à Secretária  que tivesse mais

bom-senso e, em vez de interpretar as leis nesse rigor antiprofessor, tivesse mais
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complacência e parasse de persegui-los em função da greve do ano passado. Muito

obrigado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.

O  Deputado Bonifácio  Mourão  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Inácio  Franco,  Sras.

Deputadas  e  Srs.  Deputados,  Lideranças;  boa  tarde.  Nesta  oportunidade,

cumprimento minha esposa, Sandra, aqui presente, membros de meu gabinete, na

pessoa  do Chefe  de  Gabinete,  José  Alaim  Lopes.  Cumprimento  o  Caixeta  e,  na

pessoa dele, todos os assessores da Liderança. Cumprimento o Dr. José Geraldo e,

ao fazê-lo, cumprimento os membros da Secretaria, os trabalhadores desta Casa.

Venho à tribuna desta Casa, ao assumir o exercício da Liderança de Governo. Entre

orgulhoso  pela  indicação  de  S.  Exa.  o  Governador  Antônio  Augusto  Anastasia  e

cônscio do peso da responsabilidade do cargo, entendo necessário fazer junto aos

meus colegas minha profissão de fé. Aprendi, lá nos contrafortes das serras de minha

querida Sabinópolis, que acreditar é o primeiro passo para a conquista de mundos

novos. Consolidei meu aprendizado sobre o valor da crença sob o remanso do Rio

Doce em minha, também tão querida, Governador Valadares.

Sejam,  pois,  de  agradecimento  ao  povo  mineiro  minhas  primeiras  palavras,

notadamente para aquela porção da gente de Minas que povoa, labuta e faz crescer

o Vale do Rio Doce. Graças ao voto e à confiança daquela gente, pude, como relator

da Constituição de 1989, conviver, conhecer, aprender a respeitar e a admirar um

valente e entusiasta defensor do direito e da importância do respeito à “res publica”.

Contar com o Prof. Antônio Augusto Junho Anastasia, convidado pela Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, para ser o assessor especial do então relator da Carta

Magna de Minas Gerais, possibilitou-me - além de uma segura assessoria técnica - a

construção de uma sólida amizade criada no respeito mútuo, no reconhecimento de

que o homem é o senhor da história e, como tal, deve pautar sua vida em busca do

bem comum.

Como a mão de Deus é poderosa, e inescrutáveis são seus desígnios! Quem diria

que,  23 anos  depois,  o ex-relator  da  Constituição iria  deparar-se  com seu antigo

assessor,  alçado  ao  honroso  cargo  de  Governador  de  Estado,  que,  em  pleno
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exercício de suas funções, convoca seu antigo assessorado para Líder do Governo

na Assembleia de Minas.

Obrigado, Governador Anastasia. Obrigado por permitir que eu possa, mais uma

vez e com o mesmo entusiasmo, ajudar agora V. Exa. a implantar as ações de seu

governo. Obrigado, principalmente, por permitir  que eu possa, sem medo de errar,

proclamar  aos  meus  companheiros  com  assento  neste  Plenário  que  V.  Exa.  me

outorgou a responsável tarefa de Líder do Governo. E não, como pensam outros, a

de  Líder  do  Governador.  São  coisas  bem  distintas,  são  distintas  funções,  que

devemos preservar.

Sou  Líder  do  Governo,  porque,  como  toda  organização  estrutural  de  poder

constituído que se preza, o governo é plural.

Quem é singular, como singular é nosso Governador, não precisa de líder. Ele, o

Governador, como singularíssima figura da estrutura governamental, por si só lidera.

O governo não. O governo, em sua pluralidade, precisa de uma voz no Parlamento

que esteja disposta a dialogar com as diferenças; de ouvidos capazes de ouvir os

contrários;  de  um  coração  aberto  suficientemente  responsável  para  respeitar  os

adversários. O governo, ao mesmo tempo, quando da realização de suas reuniões

administrativas, precisa dessa mesma voz, desses mesmos ouvidos e desse mesmo

coração,  para  que  possam  apresentar-lhe  as  inúmeras  diferenças,  os  gritantes

contrários e os tenazes adversários dos ideais por ele defendidos no Parlamento.

Tanto assim é que o Governador Anastasia recebeu com cordial  atenção minha

solicitação para que o Líder do Governo participe das reuniões de seu secretariado,

com  direito  a  voz.  Além  da  cordial  atenção,  foi  muito  eficiente:  já  participarei  da

reunião  do  secretariado  do  próximo dia  11  de  abril  e  nas  demais  terei  presença

garantida.

Minha profissão de fé, nesta hora, faz-me reconhecer a necessidade de afirmar:

serei Líder do Governo com vistas à solução de assuntos coletivos. Assuntos que

serão tratados,  como convém ao homem público,  de  forma a  não se  produzirem

ruídos  de  comunicação,  interpretações  dúbias.  Serei  Líder  de  Governo  com  a

necessária  transparência  nas  tratativas  em  busca  de  acordo.  Afinal  de  contas,  o

acordo é uma das grandes armas da República. Dessa maneira, serei um Líder de
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Governo aberto  ao  diálogo.  Não existe  diálogo sem liberdade na discussão e  no

debate  das  proposições,  mas  é  uma  preliminar  à  apresentação  de  qualquer

proposição o respeito à Constituição e ao Regimento Interno desta Casa. Esta é uma

norma especial  que rege todas as nossas atividades parlamentares. Ignorá-lo é o

primeiro  passo  para  nossas  divergências.  Pautamos  nossos  atos  pelo  mesmo

ordenamento jurídico e a ele todos devemos nos submeter. Por isso, não permitirei

que a pluralidade do governo venha a mitigar a ação legislativa. Por outro lado, não

aceitarei acordo que objetive fazer com que a ação político-partidária venha a inibir a

responsabilidade da plural atitude do governo. Feito,  porém, o acordo, serei muito

rígido no seu cumprimento.

Em termos práticos, reafirmo o que nem sempre ficou claro entre nós: o espaço da

Liderança do Governo nesta Casa,  enraizado junto à assessoria  da  Maioria,  está

aberto  a  todos.  Afinal  de  contas,  quem  é  líder  da  plural  ação  de  um  governo,

democrático por essência, não pode transformar o espaço físico para a sua atuação

legislativa  em  reduto  privilegiado  de  um  grupo.  A  assessoria  da  Liderança  do

Governo,  portanto,  encontra-se permanentemente  capaz de dialogar  com as mais

variadas  correntes  de  pensamento.  Destarte,  projetos  que  requeiram  análise

detalhada  da  equipe  técnica  da  plural  ação  do  governo  serão  exaustivamente

discutidos naquele espaço. Serão atividades rotineiras desta Liderança o debate e a

mediação de conflitos entre os assuntos apresentados pelo governo e os que lhes

são opostos,  sejam quais  forem os opositores.  Assim,  solicito  aos assessores da

Liderança do Governo que tomem desde já as devidas providências para implantar,

de forma rotineira, a agenda com os setores específicos do governo sobre os projetos

em  tramitação  na  Casa  para  serem  debatidos  com  os  grupos  da  sociedade,

organizada ou não. Façam a agenda, convoquem os atores.

Os projetos  de  interesse da ação governamental  terão  tratamento  que leve  em

conta a importância do assunto abordado. Afirmar a setores do governo que o projeto

apresentado  merece  ser  revisto  em  sua  essência  não  vexará  esta  liderança.  Da

mesma forma, não a vexará afirmar aos opositores do assunto em debate que o caso

em discussão não deve resumir-se no viés político ou partidário.

Professo, ainda, que a imensa diversidade que cada Deputado traz para esta Casa
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é a grande e inestimável contribuição do Parlamento à sociedade. A pluralidade do

Plenário  da  Assembleia  de  Minas  faz  com  que,  diuturnamente,  a  Liderança  do

Governo não perca o norte de sua ação: é na pluralidade que encontramos a unidade

de nossos propósitos, que é, em última instância, fazer do governo de Minas Gerais

um porto seguro na administração da coisa pública. É essa mesma pluralidade que

faz  com  que  a  Liderança  do  Governo  entenda  o  papel  da  imprensa  como

preponderante  na  defesa  da  liberdade  de  informação.  No  exercício  de  minhas

funções terei  com a  imprensa o compromisso de fornecer-lhe  as  mais  seguras e

pertinentes  informações.  Nessa  tarefa,  impõem-se,  ainda,  os  agradecimentos  “ex

cordis” deste parlamentar.

Ao  Presidente  desta  Casa,  meu  amigo  fraterno  Deputado  Dinis  Pinheiro,  o

reconhecimento público pelo permanente apoio às ações da Liderança. Agradeço ao

Deputado  Luiz  Humberto,  meu  antecessor  na  Liderança  do  Governo;  que  a  sua

Uberlândia reconheça, mais uma vez, seu valor e sua importância no trato com as

coisas de sua gente. Aos Vice-Líderes deixo expressa minha gratidão. Ao novo Líder

do Bloco Transparência e Resultado - BTR -,  Deputado Lafayette Andrada, à sua

inteligência e capacidade somam-se os nossos votos de sucesso na sua altaneira

missão.

Peço aos Deputados que aguardem o final do meu discurso, pois, em seguida, lhes

concederei, com muito prazer, os apartes.

Ao Deputado Gustavo  Valadares,  Líder  da  Maioria,  meu agradecimento  cordial,

obrigado, colega e amigo Gustavo Valadares. Deputado Tiago Ulisses, Líder do Bloco

Avança Minas - BAM -, meu agradecimento pelo apoio incondicional na defesa dos

interesses da base de apoio do governo. À Bancada do PDT, o agradecimento pela

oportunidade de vivenciar  o  exercício  do  movimento  pendular  na  defesa de seus

propósitos.  Aos  servidores  desta  Casa,  de  modo  especial  aos  que  trabalham  no

Plenário, nas comissões e na Consultoria. Aos dedicados companheiros de trabalho

da Liderança do Governo e dos Blocos BTR e BAM meu caloroso agradecimento.

Assim, espero contar com irrestrito apoio em minhas novas funções. A Liderança do

Governo só terá sentido se ela for de todos vocês. Aos Deputados da Oposição, meu

agradecimento pelo muito que me fizeram trabalhar e pelo muito que me obrigaram a



105
____________________________________________________________________________

protestar. Vocês foram responsáveis por reacender-se em mim a chama do debate,

por fazer brotar com força nova o ânimo pela boa luta. Foram responsáveis, também,

por  trazer  à  minha  memória  um  trecho  de  Fernando  Pessoa,  aquele  poeta

ensandecido de amor por seu torrão natal e do qual pude retirar o lema de minhas

novas funções nesta casa: “Cheio de Deus, não temo o que virá, pois, venha o que

vier, nunca será maior do que a minha alma". Muito obrigado a V. Exas.

Concedo aparte, com muito prazer, ao Deputado Deiró Marra.

O  Deputado  Deiró  Marra  (em  aparte)*  -  Tenho  a  certeza  de  que  Governador

Valadares  está  hoje,  sem dúvida  nenhuma,  radiante  com sua  nobre  presença na

tribuna, demonstrando não somente para este Parlamento, mas também para Minas,

a escolha sábia do nosso Governador de pô-lo no tão nobre cargo de Liderança.

Líder  não  é  escolhido,  mas  sim  aclamado.  Mais  do  que  ninguém,  V.  Exa.,

companheiro desta Casa de longa jornada, tem um histórico para apresentar.

Tenho a honra de servi-lo como Vice-Líder. Por muitas conversas que tivemos e por

muito que ouvimos, posso avalizar que é com grata satisfação que, mais uma vez,

neste Parlamento, podemos não ensinar, mas aprender com V. Exa. a conviver, assim

como aprender a arte de saber aceitar e negociar no Parlamento mineiro. Acredito

que todos do nosso Bloco, assim como todos nós, parlamentares, da Oposição ou da

Situação, ganhamos com a sua nobre indicação.

Se me permite o nosso querido parlamentar, quero agradecer também a indicação

que  tivemos  do  nome  do  Lafayette  como  representante  do  nosso  Bloco.  Não

pudemos fazê-lo. Então, quero externar a nossa gratidão, representando o orgulho e

a satisfação que tivemos de ver nosso Governador escolher nomes tão capacitados

para mostrar a tão pujante liderança que temos neste Parlamento. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão -  Obrigado, Deputado Deiró Marra.  Deixarei  para

responder a cada um dos apartes ao final, até para poupar os colegas de prolongar

muito este nosso pronunciamento e respeitar mais o Regimento Interno.

Com muito  prazer,  concedo um aparte  ao  colega Deputado Gustavo Valadares,

Líder da Maioria.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Bonifácio Mourão, serei

bastante  breve,  até  porque outros  colegas  querem  saudá-lo.  Gostaria  apenas  de
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parabenizar,  de público, o Governador Anastasia por essa excepcional escolha. V.

Exa. já exercia o papel de Líder nesta Casa, aliás, não apenas como Líder do bloco,

mas também pela sua experiência, história e maneira comedida e responsável com o

contrato da coisa pública com que vinha conduzindo as relações entre nós, colegas,

de Situação e Oposição ao longo deste ano e quatro meses que já se passaram de

governo Anastasia.

Então quero saudar o Governador pela excepcional  escolha e dizer  que sai um

grande Líder, como o Deputado Luiz Humberto, e entra o outro que conhece Minas e

a  nossa  Constituição  como  poucos,  até  porque  foi  o  seu  relator,  em  parceria,

conforme  disse  no  seu  pronunciamento,  naquela  época  com  o  assessor  e  hoje

Governador  Anastasia.  Tenho  certeza  de  que  estamos  em  boas  mãos.  Basta

solicitarmos...  Aqui está o Deputado Rogério Correia, Líder da Oposição. Continue

tendo juízo  cada vez mais,  Deputado Rogério Correia.  Continuaremos tendo uma

relação harmoniosa, levando, sem dúvida nenhuma, à frente aquilo que é o máximo

de interesse de todos nós, que é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos mineiros.

Deputado Bonifácio Mourão, parabéns! Conte com este colega para ajudá-lo sempre

que convocado e chamado. Muito obrigado e sucesso!

O Deputado Bonifácio Mourão - Obrigado, Deputado Gustavo Valadares, Líder da

Maioria. Com muito prazer, concedo um aparte ao Deputado Tiago Ulisses, Líder do

Bloco Minas Avança, e, logo a seguir, ao Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte)* - Deputado Bonifácio Mourão, nosso grande

Líder do governo, quero saudá-lo e, na sua pessoa, o nosso grande Deputado Luiz

Humberto,  que  exerceu  com  competência  e  dinamismo o cargo  que  V.  Exa.  ora

dignifica, indicado pelo grande Governador Antonio Augusto Anastasia. A sua história

de vida tanto na parte política quanto pessoal, Mourão, a sua atuação nesta Casa,

assim como homem público em Governador Valadares e em toda região do Vale do

Rio Doce, dignifica todo o Parlamento, ou seja, a história do Parlamento de Minas

Gerais. Tive a alegria de conhecer a sua família na sua querida Sabinópolis, onde

começou a germinar essa história maravilhosa, que é a história política de Bonifácio

Mourão.

Então, em nome dos 17 Deputados do Bloco Avança Minas, cumprimento-o. Que V.
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Exa. tenha muito sucesso, porque competência faz parte da sua característica, do

seu dinamismo e do carinho que dispensa aos colegas, não apenas aos do governo,

mas também aos da Oposição. Cumprimento-o ainda pela história como relator da

Constituinte e pela felicidade de estar nesse cargo não só como amigo e conselheiro,

mas  principalmente  como parceiro  do  Governador  nas  difíceis  tarefas,  nas  quais

estaremos ao seu lado para trabalharmos em conjunto, em prol  de Minas Gerais.

Dispenso-lhe a nossa solidariedade,  conte  conosco e com todas as bancadas do

governo, ligadas ao Governador Antonio Anastasia.

Quero também saudar o novo Líder do Bloco Transparência e Resultado, que V.

Exa.  tão  brilhantemente  dirigiu  nos  últimos  15  meses,  o  Deputado  Lafayette  de

Andrada,  que tem como patriarca  e  da  sua  história  de  família  outro  Bonifácio,  o

Bonifácio Andrada.  Agora duas pessoas guiam a história  de Lafayette e do Bloco

Transparência e Resultado: o Bonifácio Andrada, pela questão familiar, e o Bonifácio

Mourão,  como nosso grande  Líder  e  timoneiro  do  governo,  nesta  Casa  do  povo

mineiro. Parabéns, felicidade. Conte com o Bloco Avança Minas, porque sucesso já

faz parte da sua característica, da sua história de vida.

O Deputado Bonifácio Mourão - Muito obrigado, colega e amigo Deputado Tiago

Ulisses. Deputado Paulo Guedes,  recebi informação de que o nosso companheiro

Deputado Sávio Souza Cruz tem um compromisso a seguir e gostaria de apartear-

me. Também está na frente o Deputado Sebastião Costa. Então peço licença aos

colegas para conceder aparte ao Deputado Sávio Souza Cruz.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Deputado  Bonifácio  Mourão,

primeiramente  gostaria  de  agradecer  aos  Deputados  que  abriram  mão  da

precedência na ordem dos apartes, em razão de compromisso que tenho na agenda

da nossa vida, que é sempre tão corrida. Mas não poderia deixar de, em nome do

PMDB, partido a cujas fileiras V. Exa. pertenceu durante tanto tempo, honrando-nos

com a sua brilhante participação, inteligência e devoção à causa pública, parabenizá-

lo. Agora V. Exa. assume mais essa importante função na sua longa e importante vida

pública  em  Minas  Gerais.  Desejamos  a  V.  Exa.  todo  sucesso  em  suas  novas

atribuições. Temos certeza de que continuaremos tendo, embora em polos opostos,

neste  Plenário  uma  relação  política  das  mais  produtivas  possíveis.  Embora  com
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visões diferentes, certamente o que nos une é a mesma vontade de construir uma

Minas melhor. Temos a mesma devoção à causa pública e queremos construir uma

Minas  mais  justa  e  melhor  para  os  mineiros.  Sucesso  em  suas  funções.  Temos

certeza de que V. Exa., mais uma vez, como sempre fez em todas as atribuições que

assumiu em sua vida, vai-se sair com sucesso nas novas funções. Parabéns e seja

feliz nas novas atribuições.

O Deputado Bonifácio Mourão - Obrigado, nobre Líder Deputado Sávio Souza Cruz.

Concedo aparte, pela ordem de inscrição, ao Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa (em aparte)  - Prof. Bonifácio Mourão, que é como

costumo chamá-lo, quero dizer que é uma enorme satisfação tê-lo como colega no

Parlamento de Minas Gerais. A admiração que tínhamos e temos vem dos tempos de

professor  no  Vale  do  Rio  Doce.  Portanto,  é  uma  amizade  antiga.  Compreendo

também, Prof. Bonifácio Mourão, o momento da sua vida pública. Sou testemunha de

que há um verdadeiro clamor público em Governador Valadares para que V. Exa.

volte a ser Prefeito da cidade. Todavia, o seu elevado espírito e o seu compromisso

com toda Minas Gerais fazem uma convocação ainda mais forte para que V. Exa.

permaneça aqui no Parlamento mineiro. A escolha de seu nome para Líder não me

surpreende  porque  a  Liderança  já  era  exercida  ao  lado  de  Luiz  Humberto,

independentemente do cargo. V. Exa. é um líder nato, independentemente da função

que esteja ocupando.

Finalizando,  quero  desejar-lhe  muito  sucesso.  Quero  também  cumprimentar  o

Governador  pela  escolha  e  o  Bloco  Transparência  e  Resultado  pela  escolha  do

Deputado Lafayette de Andrada como seu Líder. Finalizando, repito: feliz do povo de

um  Estado  como  Minas  Gerais,  que  tem  políticos  como  V.  Exa.,  comprometido,

responsável e, sobretudo, atento ao clamor do momento. Parabéns a V. Exa.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Muito  obrigado,  Deputado  Sebastião  Costa,

Presidente da Comissão de Justiça.  Com muito  prazer,  concedo aparte ao ilustre

Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Mourão, é com muito respeito

que, neste momento, em nome do nosso bloco de oposição presidido pelo Deputado

Rogério Correia, desejamos a V. Exa.,  que é um homem público, uma pessoa de
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muita experiência, sucesso nessa nova empreitada. O governo acertou na escolha.

Esperamos ter nesta Casa debates importantes, mas sempre pensando no melhor

para Minas Gerais, para as regiões do Estado. Tenho certeza de que, no decorrer de

sua Liderança, trataremos de bons debates, engrandeceremos o nosso Parlamento e,

acima  de  tudo,  avançaremos  na  discussão,  nos  debates.  Com  sua  experiência

política,  esperamos  avançar,  produzir  muito  neste  Parlamento  e  ajudar  no

engrandecimento do nosso Estado. Parabéns e sucesso.

O Deputado Bonifácio  Mourão -  Muito  obrigado,  Deputado Paulo  Guedes.  Com

muito  prazer,  concedo aparte  ao  Deputado Lafayette  de  Andrada,  Líder  do  Bloco

Transparência e Resultado e ex-Secretário de Defesa Social.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* -  Meu caro Deputado Bonifácio

Mourão, em breves palavras gostaria de parabenizá-lo pelo cargo a que foi agora

alçado pela convocação do nosso Governador Anastasia, que muito bem o conhece.

Tenho certeza de que a sua passagem pela Liderança do Bloco Transparência e

Resultado,  acompanhado  também  por  sua  inteligência,  caráter,  experiência,

serenidade  e  altivez,  é  que  o  fizeram  portador  das  mais  dignas  e  legítimas

credenciais  para  assumir  o  cargo  de  Líder  do  Governo  nesta  Casa.  Felicito  o

Governador Anastasia pela escolha e tenho certeza de que todos nós, tendo V. Exa.

no comando, como nosso timoneiro,  faremos um trabalho extremamente profícuo.

Amanhã o povo e o governo de Minas poderão agradecer e enaltecer o seu trabalho

à frente da Liderança do Governo. Parabéns, seja feliz, siga em frente. A mim cabe

humildemente o trabalho e o esforço hercúleo de tentar, de alguma forma, seguir suas

pegadas  na  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado.  Contamos  com  seu

apoio, experiência e ensinamentos. Seja feliz.

O Deputado Bonifácio Mourão - Obrigado, Líder, Deputado Lafayette de Andrada.

Estaremos juntos  sempre.  Com muito  prazer,  concedo aparte  à  nossa Vice-Líder,

Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Caro Deputado Bonifácio Mourão, tivemos

aqui uma convivência profícua, muito próxima, na condução do Bloco Transparência e

Resultado, tão bem liderado por V. Exa.

A população de Governador Valadares esperava muito que o senhor colocasse seu
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nome à  disposição  nas  eleições  deste  ano.  O  senhor  já  esteve  por  lá,  há  boas

lembranças. Ando por lá de vez em quando e sei que há um desejo de que V. Exa.

pudesse,  por  mais  uma  vez,  dirigir  a  cidade,  mas  a  sua  escolha  foi  de  aqui

permanecer  para  conduzir  os  assuntos  do  interesse  do  nosso  Governador  nesta

Casa. Talvez ninguém mais do que V. Exa. tivesse essa competência - como já disse

aqui o Deputado Lafayette -, pelas relações pessoais que desenvolveu com ele há

tantos  anos,  desde  a  elaboração  da  nossa  Constituição.  Isso  também  é  muito

importante. V. Exa. tem liderança política, sabe convergir e dialogar. E esta é uma das

grandes qualidades de um Líder: saber ouvir, sobretudo aqui, onde temos diferenças,

há Oposição. Mas também há esse relacionamento pessoal com o Governador, que é

um diferencial.

Então, desejo-lhe boa sorte na sua gestão.

Mais uma vez, gostaria de reiterar o nosso compromisso de estar sempre na nossa

ação parlamentar  contribuindo não apenas com os projetos  desta  Casa,  que são

muitos, mas com os de interesse do nosso Governador. Este governo tem deixado

uma marca muito positiva, mudando até mesmo a prática da gestão pública no Brasil,

incorporando a democracia e os mais pobres e governando para aqueles que mais

precisam. Boa sorte e conte sempre comigo.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Muito  obrigado,  minha  amiga,  Deputada  Luzia

Ferreira.

Com prazer, concedo aparte à ala direita do Plenário, ao Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Bonifácio Mourão, inicialmente

gostaria de parabenizar o nosso Governador Antonio Anastasia pela indicação de V.

Exa.  para  nosso  Líder.  Conforme  foi  dito  por  outros  pares,  V.  Exa.  exerce  essa

liderança naturalmente. Dissemos também do clamor do povo de Valadares para que

pudesse se candidatar a Prefeito. Na realidade, o destino do homem público está nas

mãos do povo. Nesta Casa, seus colegas de partido, juntamente com o Governador,

convocaram V. Exa. para permanecer nesta Assembleia exercendo essa liderança.

Dessa forma, servirá tão bem a Valadares como ao povo de Minas Gerais.

Hoje  estou  extremamente  satisfeito  com sua chegada à  Liderança do Governo.

Como V.  Exa.  já  conquista  um espaço na reunião mensal  do  secretariado,  tenho
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certeza de que, no conselho político, fará a diferença e dará continuidade ao trabalho

do Deputado Luiz Humberto Carneiro e ao exercido pelo Líder do Bloco, Deputado

Lafayette de Andrada, que chegou para somar. Estou confiante em sua liderança,

pois conheço V. Exa. e sua competência. Sei que hoje Sabinópolis está feliz, porque

um  dos  seus  filhos  conquistou  esse  espaço.  Como  sou  cidadão  honorário  de

Sabinópolis, pois recebi esse título juntamente com o Governador Antonio Anastasia,

fico orgulhoso de ter um conterrâneo mostrando por que veio. Parabéns, Anastasia.

Boa sorte, Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Muito obrigado, Deputado Luiz Henrique.

Com  muito  prazer,  concedo  aparte  ao  caro  colega  e  amigo,  Presidente  da

Comissão de Saúde, Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Meu caro Deputado Bonifácio Mourão,

em eventos como este e em pronunciamentos como o que V. Exa. acabou de fazer, é

normal que todos os representantes desta Casa se levantem para cumprimentar uma

personalidade como V. Exa. Agora V. Exa. vem a esta Casa para assumir um cargo

tão importante, a Liderança do Governo. Quero dizer, meu caro Deputado Bonifácio

Mourão, que todos os elogios, ainda que possamos repeti-los, são muito merecidos.

V. Exa. tem uma carreira política invejável, calcada na seriedade, na competência, na

modéstia, aliás, uma qualidade que V. Exa. tem e que lhe é inata, na simplicidade, na

integridade, na retidão e na firmeza. Portanto, meu caro Deputado Bonifácio Mourão,

V. Exa. tem uma qualidade indispensável para quem assume posições como essa,

que é a autoridade moral de que o Líder precisa. V. Exa. não levanta a voz, não perde

a paciência, mas usa as armas de que o Líder precisa: a argumentação, a lógica, a

serenidade e a honestidade de princípios que V. Exa. tem e que todos desta Casa

reconhecem.

Por essa razão, considero um fato muito auspicioso o Governador Anastasia, com

sua inteligência e sua competência, escolher um Líder da categoria de V. Exa. Para

nós,  é  uma tranquilidade trabalhar  nesta  Casa,  pois  o  trabalho será sempre para

exercermos uma atividade que vise ao benefício do povo de Minas Gerais.  Muitas

vezes há divergências e diferenças absolutamente normais e democráticas, mas em

outras os ânimos se exaltam um pouco e é preciso uma liderança com a experiência,
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a competência e a visão de V. Exa. para colocar esta Casa num rumo certo e seguro,

a fim de beneficiarmos os mineiros. Quero cumprimentar V. Exa. e falar sobre a minha

satisfação pessoal, a minha satisfação como Deputado e seu colega de partido, em

tê-lo como Líder do Governo nesta Casa. Parabéns e êxito em seu trabalho. Muito

obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Muito obrigado, colega e amigo Deputado Carlos

Mosconi.

Com muito prazer, concedo aparte ao amigo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Vice-

Líder do Governo.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (em  aparte)  –  Obrigado,  caríssimo,  dileto  e

prezadíssimo  Deputado  Bonifácio  Mourão,  nosso  Líder,  nosso  amigo,  que  neste

momento todo o Parlamento e toda Minas Gerais têm o prazer de ouvir. Quanto bem

faz  aos  nossos  corações  a  sua  fala!  Quanto  bem  faz  aos  nossos  olhos  o  seu

magnífico  artigo  publicado  hoje:  “Derrama do  século  XXI”.  Com  sua  sabedoria  e

competência,  traz  a  Minas  Gerais  e  ao  Brasil,  na  condição  de  relator  dessa

importante  Comissão,  a  sua  preocupação  como jurista,  como  parlamentar,  como

político e como cidadão mineiro.

Saúdo V. Exa. com o absoluto respeito que sempre tive por sua pessoa. Caríssimo

Deputado Bonifácio Mourão, tenha a certeza de que nessa constelação de homens

bons e políticos corretos, com honradez, dignidade e denodo; nessa constelação dos

homens que fizeram a história de Minas, a exemplo de V. Exa. como relator da nossa

Constituinte,  como  Deputado  e  como  Prefeito;  nessa  constelação,  V.  Exa.  é,

invejavelmente, a estrela de primeira grandeza no cenário maior do povo mineiro.

Tenho  por  V.  Exa.  absoluto  apreço,  quando  vejo  sua  assessoria  a  ouvi-lo  e

acompanhá-lo, V. Exa. inicialmente saudando todos os que o acompanham no seu

dia a dia e seus familiares. Quero me incluir ao seu lado para mais essa tarefa, talvez

árdua, mas que, pela sua competência e inteligência, não poderia estar ausente na

trajetória tão importante do nosso Governador, que tem por sua pessoa total afeto,

respeito e fraternal amizade. Quero, mais uma vez e publicamente, desejar que Deus

o abençoe nessa tarefa.

Pude ouvir tantos e tantos oradores, um rosário de depoimentos importantes na sua
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vida, uma trajetória de homem bom e correto, invejável na conduta. Hoje ocupa o alto

dessa tribuna, tantas e tantas vezes V. Exa. esteve nas tribunas das comarcas das

suas queridas Sabinópolis e Governador Valadares, como professor de Direito. Essa

tribuna hoje, para nós, seus liderados, tem uma essência diferente. Estamos tendo o

privilégio de ter na sua voz, doravante, os destinos desta Casa junto ao Governador,

como nosso Líder  do  Governo.  Quero  que na sua caminhada,  ao lado do nosso

caríssimo Presidente Deputado Dinis Pinheiro, que tem conduzido esta Casa com

maestria invejável, faça que o Parlamento mineiro sempre possa ser altivo, respeitoso

e principalmente dignificante nas ações do povo mineiro. Parabéns por tudo que V.

Exa. fez e fará. Com certeza, estará sempre presente no coração dos seus colegas e

comandados. Felicidades a todos e a V. Exa.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  –  Muito  obrigado,  meu  amigo  Deputado  Dalmo

Ribeiro.  Concedo  aparte  ao  nosso  amigo  e  companheiro  de  sempre,  Vice-Líder

Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  –  Meu  caro  Bonifácio,  seria  bom  se

pudéssemos trazer algo novo, mas, considerando-se tudo o que já foi  dito,  isso é

difícil. Quero saudar V. Exa., o nosso Presidente Deputado Dinis Pinheiro e os demais

membros  da  Mesa,  dizendo  que,  no  homem  público,  existem  duas  qualidades

importantes,  das quais  ele  não pode abrir  mão:  humildade e  capacidade.  Sem a

humildade, o caminho fica muito difícil para o homem público, porque os amigos não

se aproximam, as pessoas não o rodeiam, os fracos e os humildes não ficam por

perto. V. Exa. é assim: tem capacidade e é humilde. Ao retornar a esta Casa, já que

esteve  fora  dela  em  mandatos  anteriores,  em  pouco  tempo  reagrupou  os

companheiros e organizou a base na Liderança do Bloco. O transparente resultado

disso pôde ser  notado por  todos desta Casa. Nos quatro cantos, por  incrível  que

pareça,  longe da  presença  de V.  Exa.,  até  a  Oposição fala  da  grandeza  de seu

espírito e da sua capacidade. Se a história mostrasse hoje algumas cenas da sua

vida, veríamos o seu olhar criativo e competente, ao chamar aquele que hoje é o

Governador do Estado, o Prof.  Anastasia,  para assessorá-lo quando foi relator da

Constituinte mineira.  São vitórias  como essas que V.  Exa.  vem conquistando – já

assumiu os  cargos de Prefeito,  Deputado,  Subsecretário  e atualmente é Líder  do
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Governo - que dão a certeza a seus familiares, aos seus eleitores, enfim, aos que o

rodeiam que optaram pela pessoa certa, quando fizeram suas escolhas. Temos tido,

nesta Casa, muito trabalho, fruto dessa organização e competência. E o nosso ex-

Líder, Luiz Humberto, sabe muito bem porque o indicou, e o nosso Governador, ao

escolhê-lo, entre os possíveis nomes, também sabe muito bem por que tinha de ser

V. Exa. Queria explicar: apesar da pouca convivência que tive com V. Exa., repito:

isso se deve à sua capacidade, à sua humildade e, principalmente, à sua sabedoria.

V. Exa. sabe o momento certo de chegar a determinado local, de transmitir a calma,

de nos aconselhar e de silenciar-se.

Deputado Mourão, todos nós colocaremos um pouquinho mais de tempero para

falar  bem  de  V.  Exa.,  para  falar  a  verdade.  Quero  dizer  que  ganhei  um  amigo

especial, uma pessoa em quem posso me espelhar, ao tomar toda e qualquer atitude

nesta Casa.

Em Valadares, sabemos que é desejo da grande maioria tê-lo como Prefeito, como

governante da cidade; porém o chamamento do Governador é ainda maior. A nossa

Valadares,  se  Deus  quiser,  caminhará  bem,  mas,  na  sequência  de  desafios,  a

Assembleia  lhe  é  um  tanto  quanto  especial.  V.  Exa.  chegou  aqui  em  razão  da

consciência  dos  eleitores,  até  mesmo  os  de  Valadares,  tomou  posse  para  um

mandato de quatro anos e irá cumpri-lo com orgulho, altivez e determinação. Agora,

como Líder do Governo, colocará seus conhecimentos, ainda mais, à disposição de

todos nós e de Minas.

Parabéns pela missão e por todos os seus predicados e qualidades. Conte com

este Deputado, com a minha lealdade e com o meu reconhecimento, pois sou seu

seguidor.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Muito  obrigado,  meu  amigo,  Deputado  Duarte

Bechir, Vice-Líder. Com muito prazer, concedo aparte ao ilustre Deputado Luiz Carlos

Miranda.

O Deputado Luiz Carlos Miranda* - Boa tarde, Deputado Bonifácio Mourão, meu

Líder e professor, colega de bancada, parlamentar do Vale do Aço e do Rio Doce,

região tão abandonada e desprezada. Acredito que este é um momento ímpar na

nossa história em que um líder da sua envergadura assume esse papel. Com certeza,
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nossa região do Vale do Aço e do Rio Doce será olhada com olhos diferentes. Você

foi  um grande professor  de Direito  Criminal  quando cursei  o 1º  ano de Direito,  e

aprendi,  assistindo às  suas  pegadas,  que esse é  o  caminho que se faz  na  vida

pública.

As páginas amarelas da “Veja” desta semana trazem o ilustre Senador Pedro Simon

dizendo que não existem mais homens bons na política. Vou contestar o tão querido e

competente  Senador:  ainda  existem  homens  bons  na  política.  O  senhor  é  uma

referência clara de que existem homens bons na política; que a política se faz com

responsabilidade,  comprometimento,  humildade e com homens de coração bom e

alma limpa. Tenho certeza de que todos os parlamentares que aqui estão exercendo

o mandato  a  serviço  do  povo de Minas  Gerais  terão  orgulho,  no  final  deste  seu

mandato, de sua conduta, rigidez e postura de homem público e verdadeiro.

Sinto  alegria  de  emprestá-lo  como  meu  conterrâneo,  porque  sou  filho  de

Governador  Valadares  e  você,  cidadão  de  Governador  Valadares.  Com  certeza,

vamos  juntos  melhorar  ainda  mais  a  nossa  Valadares,  eliminando  as  drogas  e

levando o desenvolvimento e o crescimento humano para a nossa região do Leste de

Minas.  Parabéns!  Que  Deus  possa  continuar  a  iluminá-lo,  abrilhantando  o  seu

caminho, concedendo-lhe muita saúde, para que, no final dessa grande caminhada,

possamos sair vitoriosos em nome do povo de Minas Gerais, em especial, do nosso

Leste de Minas. Conte com este Deputado trabalhador.

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradeço muito o Deputado Luiz Carlos Miranda,

nosso Líder do bloco dos Vales do Rio Doce e do Aço. Concedo, com muito prazer,

aparte ao amigo e Vice-Líder, ilustre Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* -  Boa tarde a todos,  Presidente deste Parlamento,

Deputado Dinis Pinheiro; Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Caro Líder Deputado

Bonifácio Mourão, trago o meu pronunciamento no sentido de somar a tudo que já foi

dito nesta tarde de terça-feira. Quero, em especial, agradecê-lo, de coração, porque,

quando aqui cheguei, tive a grata satisfação de ser escolhido como seu Vice-Líder,

portanto, Vice-Líder do Bloco Transparência e Resultado. Tive a oportunidade de não

apenas aprender com V. Exa. o conhecimento político e administrativo desta Casa,

mas também de apreender com sua experiência de vida,  que é das mais ricas e
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expressivas. Tenho certeza de que várias cidades mineiras, em especial, Governador

Valadares, têm orgulho de tê-lo neste Parlamento, um constituinte, um homem de fé,

um  homem  de  família,  um  homem  de trabalho,  que,  agora,  nessa nova  missão,

hipotecada pelo Governador Anastasia, vai nos ajudar mais ainda a promover uma

relação extremamente favorável e positiva desta Casa com o governo e toda a sua

equipe.

Também vou na mesma linha de discordar do que disse o Senador Pedro Simon à

reportagem  da “Veja”,  porque  poderia  aqui  desfilar  um  quantitativo  expressivo  de

nomes  de  Deputados  desta  Casa,  de  diversos  partidos  políticos,  que  honram  a

política.  Começo citando  o  Presidente  desta  Casa,  o  Deputado  Dinis  Pinheiro;  o

Deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT; Deputado Hely Tarqüínio, do PV; Deputado

Sebastião Costa,  do  PPS;  e  V.  Exa.  Portanto,  temos  aqui  na  Casa exemplos de

Deputados  para  que  nós,  os  mais  jovens  no  parlamento,  possamos  trilhar  esse

caminho de exemplo positivo e de cidadania.

Ao  encerrar,  quero  deixar  um  pensamento  que  ouvi  certa  vez  de  um cientista,

Deputado Bonifácio Mourão, que o verdadeiro destino do ser humano não é viver

para si próprio, mas sim para uma finalidade altruística, superior, que é a elevação

constante  da  humanidade  pelo  progresso  em  todos  os  seus  domínios  e  que

condiciona, em sua mais alta expressão, a própria felicidade individual. V. Exa. pensa

na coletividade, na sociedade. Parabéns! Que seja muito feliz.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Muito  obrigado,  meu  amigo  Deputado  Rômulo

Viegas.  Com  muito  prazer,  concedo  aparte  ao  mais  novo  Deputado  desta  Casa,

Glaycon Franco.

O Deputado Glaycon Franco (em aparte)*  -  Querido  Líder,  gostaria  de  tomar  a

liberdade de não tratá-lo por V. Exa.,  mas por senhor,  e pedir  licença aos nobres

pares para falar não como Deputado, mas como cidadão, como jovem Deputado que

chegou a esta Casa há menos de 40 dias e teve o privilégio de ser acolhido pelo

senhor. Quem lhe fala, nobre Líder, é uma pessoa que tem como base de vida e de

família  o  carinho,  a  atenção e  a  humildade.  Desde o  primeiro  momento  em que

cheguei a esta Casa, o senhor nos tratou com a maior lhaneza possível - aliás, não

apenas o senhor, mas toda a sua equipe, que cumprimento. É um orgulho para nós
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tê-lo como Líder, como um grande homem público que pertence a esta Casa. Sou

testemunha da sua solidariedade, do seu carinho nas nossas reivindicações, sempre

nos dando a atenção que talvez nem merecemos.

Nosso Líder, eu não tenho a verve de alguns oradores que me antecederam, mas

falo de coração que é um orgulho tê-lo a nossa frente, podermos cerrar fileiras. O

senhor pode ter a certeza de que tem aqui um soldado leal às nobres causas de

Minas Gerais. Como muitos disseram aqui, são poucos os homens bons que atuam

na política. Já dizia o meu avô, que teve o privilégio de pertencer a esta Casa, que o

homem que não nasce para servir não serve para viver. Com certeza, o senhor é um

exemplo  marcante  dessa  máxima.  Cumprimento  todo  o  povo  da  região  da  sua

querida  Valadares.  Quem  ganha  com  o  senhor  na  Liderança  não  é  o  nosso

Governador, não somos nós, não são os servidores desta Casa, e sim o povo mineiro

e brasileiro,  porque o senhor é um exemplo a ser seguido, é um paradigma para

todos nós. Muito obrigado. Que Deus o acompanhe nessa nova jornada. Sinto muito

orgulho por poder cerrar fileiras com o senhor, que é um exemplo, um homem de

grande envergadura. Sentimos muita honra por estar ao seu lado. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradeço ao Deputado Glaycon Franco. Concedo

aparte, com muito prazer, ao amigo Deputado Duilio de Castro.

O  Deputado  Duilio  de  Castro  (em  aparte)  -  Muito  obrigado,  Deputado  Mourão.

Posso  considerá-lo  um  amigo.  Quando  chegamos  a  esta  Casa,  temos  uma

expectativa muito grande de aprender. E com V. Exa. pude realmente aprender muito.

Endosso as  palavras de todos os Deputados que me antecederam,  pois  têm um

conhecimento grande do seu trabalho, da sua dedicação e da sua liderança, o que

demonstrou claramente quando retornou a esta Casa e liderou um bloco. V. Exa. nos

trouxe a  sua  experiência,  mostrou-nos  o  caminho,  o  equilíbrio  e  a  segurança  no

exercício do nosso ofício. Fiquei feliz, estive na região de Valadares neste final de

semana e pude ver como a população tem carinho e respeito por V. Exa. e o vê como

o gestor que eles  estão precisando no momento. Tenho a certeza de que,  se for

candidato novamente, o povo lhe mostrará que o quer como Prefeito, comprovando a

sua liderança. Por sua humildade e simplicidade, vemos em V. Exa. um espelho.

Gostaria então de parabenizar o Governador por acertar, mais uma vez, em sua
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escolha ao trazer o Deputado Bonifácio Mourão como Líder. Afinal, ele já é um líder

nato,  é  assim  que o  enxergamos  e  por  quem temos  um carinho  enorme.  Saiba,

Deputado Bonifácio Mourão, que todos desta Casa estão recebendo a notícia de sua

Liderança  com  muita  expectativa  e  muita  alegria,  na  certeza  de  que  V.  Exa.

desenvolverá o trabalho nesta Casa com a maior competência. Estaremos aqui para

somar e para ajudá-lo a fazer o trabalho que o governo lhe designou. Sem dúvida

alguma, V. Exa. trabalhará com a maior tranquilidade, pois, ao receber o chamamento

da população para entrar na vida pública, no seu livro da vida, construíram muitas

histórias por meio de inúmeros trabalhos prestados ao povo mineiro. Entre eles, um

dos  maiores,  como relator  da  Constituinte  deste  Estado,  que  certamente  foi  um

trabalho grandioso que V. Exa. fez.

Portanto, Deputado Bonifácio Mourão, hoje o povo mineiro e todos nós só temos

que lhe agradecer pelo grande trabalho que fez e que ainda continuará fazendo. Por

meio  dessa  Liderança  que  V.  Exa.  assume,  nesse  novo  desafio,  V.  Exa.  estará

escrevendo  mais  uma  página  do  seu  livro.  Certamente  V.  Exa.  será  um  grande

sucesso como político, por isso temos orgulho de nos espelharmos no seu trabalho,

tê-lo como parceiro, como companheiro nesta Casa e, principalmente, como amigo.

Deputado Bonifácio Mourão, receba o nosso abraço. Que Deus te abençoe em sua

nova caminhada.

O Deputado Bonifácio Mourão - Muito obrigado, Deputado Duilio de Castro.

Com  muito  prazer,  concedo  aparte  ao  Deputado  Carlin  Moura,  ilustre  filho  de

Virgolândia, do Vale do Rio Doce, forte candidato a Prefeito de Contagem.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Parabenizo o ilustre Deputado Bonifácio

Mourão e também o Governador Antonio Augusto Anastasia pela escolha acertada de

escolhê-lo para estar à frente da Liderança do Governo na Assembleia Legislativa.

Primeiramente, pela sintonia e pela identidade que V. Exa. tem com o Governador

Antonio  Augusto  Anastasia.  V.  Exa.  e  o  Governador  são  dois  juristas  de  escol,

extremamente  comprometidos  com  o  direito  e  com  a  democracia.  V.  Exa.,  como

relator da Constituinte, sabe a importância do Parlamento na construção de pontes e

de saídas para o Estado de Minas Gerais. Com certeza a Liderança de V. Exa. será

primorosa no que tange ao diálogo permanente entre governo e oposição.
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Não  se  constrói  uma  democracia  sem  ouvir  as  minorias,  e  nós,  mesmo como

oposição,  temos ciência  e  consciência  do  nosso papel  no  Parlamento,  que é  de

ajudar a governar Minas Gerais. V. Exa. é o homem do diálogo, por isso saberá, com

muita maestria, conduzir esse trabalho, juntamente com o Deputado Adelmo Carneiro

Leão,  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública,  um  compromisso  de  todos  nós,

mineiros, com a repactuação da dívida do Estado de Minas Gerais. É bom para os

mineiros, é bom para Minas Gerais, por isso será feito com a forte presença deste

Parlamento, governo, oposição, todos os que têm compromisso com Minas Gerais. V.

Exa. saberá conduzir, como sempre o fez, o trabalho parlamentar.

Gostaria de registrar que, mais uma vez, o Leste de Minas, o Vale do Rio Doce e a

nossa querida Sabinópolis - pertinho de Virgolândia - estão felizes por V. Exa. exercer

um papel de tamanho destaque neste Parlamento, engrandecendo o nosso povo do

Vale do Rio Doce. Portanto desejo pleno êxito a V. Exa. para conduzir os trabalhos

com muito  equilíbrio  e  diálogo.  Parabéns pelo  cargo assumido e,  mais  uma vez,

parabenizo a brilhante escolha do Governador Antonio Augusto Anastasia. Sucesso e

felicidades!

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Obrigado,  Deputado  Carlin  Moura.  Com  muito

prazer, concedo aparte ao jovem Deputado Fred Costa, nosso Vice-Líder.

O Deputado  Fred Costa  (em aparte)*  -  Boa tarde.  Agradeço a  V.  Exa.  por  me

conceder este aparte. V. Exa. é pai, avô, esteio para sua família, para todos nós, um

professor,  advogado  por  formação  e  doutor  na  plenitude  do  termo,  já  que  fez

doutorado na UFMG. Também como político, V. Exa. vem demonstrando proficiência.

Foi Vice-Prefeito, Prefeito, Deputado Estadual por cinco legislaturas, incluindo esta.

Num  momento  em  que  se  clama  por  algo  que  deveria  ser  inerente,  que  é  ter

princípios, V. Exa., com essa longa trajetória política, faz aqui nós nos curvarmos,

elogiá-lo e, mais do que isso, tê-lo como exemplo.

Foi citada por outros pares a entrevista nas páginas amarelas desta semana da

revista  “Veja”,  que  traz  o  Senador  Pedro  Simon  fazendo  críticas  veemente  aos

homens públicos. Corroborando as palavras dele, entendo que, infelizmente, alguns

políticos vêm maculando realmente a imagem de todos nós.

Quero me lembrar de outro Senador: em 2008, Jefferson Peres faleceu. Chamou
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muito  minha  atenção  o  fato  de  a  Rádio  CBN  colocar  como principal  feito  desse

Senador o fato de ele ter  tido princípios, ter sido um homem honesto, ter querido

promover  o  bem,  fazer  do  mandato  um  instrumento  para  proporcionar  bem-estar

social.  As homenagens são importantes, mas principalmente em vida. Quero dizer

que as palavras que a CBN, rádio nacional, utilizou para o Senador Jefferson Peres

utilizo para V. Exa. Aquilo que deveria ser inerente, infelizmente se tornou qualidade

em nosso país.  Não foi à toa que V.  Exa.  foi  designado para essa missão. Se o

Deputado Luiz Humberto saiu, com toda a sua competência - se Deus quiser, em

breve ele será eleito Prefeito de Uberlândia -, continuamos muito bem-representados

na Liderança e na pessoa de V. Exa. Aqui V. Exa. tem um admirador, não só por sua

trajetória política. Entendo que V. Exa. é quase um lorde, com sua educação, fineza e

bom trato.

Dou parabéns ao Governador Anastasia. Desejo a V. Exa. sucesso no exercício

desse novo desafio. Conte com este parlamentar como um soldado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Muito obrigado, Deputado Fred Costa. Antes de

conceder aparte ao eminente Deputado Bosco, gostaríamos de registrar, com muita

alegria,  a  permanência  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  nosso  Presidente,  que  está

acompanhando não só nosso pronunciamento, mas também os apartes. Agradeço ao

Deputado Inácio Franco,  que presidiu  também boa parte destes  trabalhos.  Quero

dizer  a  V.  Exa.,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  que  nos  orgulhamos  não  só  do  nosso

Presidente ilustre como também do nosso amigo fraternal Deputado Dinis Pinheiro.

Hoje  mesmo  foi  publicado  no  Estado  de  Minas  um  artigo  nosso  intitulado  “A

derrama do século XXI”, nos relembrando dos idos de 1789, quando Minas Gerais,

com sua derrama, iniciou o  movimento dos Inconfidentes,  que levou Tiradentes à

forca,  mas  terminou  por  levar  o  Brasil  à  independência.  Hoje  há  um  movimento

histórico em Minas Gerais: as atividades da Comissão Especial da Dívida Pública.

Esse movimento foi iniciado com o Presidente Dinis Pinheiro, em Minas Gerais, mais

uma vez,  e  hoje  está  no  Brasil  inteiro.  O  Senado  já  nomeou  uma comissão  de

notáveis; a Câmara dos Deputados já tem a sua comissão; os Estados brasileiros, em

número de 25, já se movimentam. Tudo isso começou onde? Aqui, em Minas Gerais,

como mais uma das grandes iniciativas da atual Mesa desta Casa, sob a augusta
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Presidência do jovem Deputado Dinis Pinheiro.

Não podemos, Deputado Dinis Pinheiro, deixar que esse movimento diminua; ao

contrário,  tende  a  crescer  cada  vez  mais.  No  próximo  dia  19,  Deputado  Dinis

Pinheiro,  os  Governadores estarão em Brasília,  para  discutir  a  dívida pública dos

Estados,  pelo menos 25 deles. Mas onde começou esse movimento? Aqui,  neste

Plenário, que abriu esse movimento para o Brasil. Aqui vieram Deputados ilustres de

inúmeros Estados importantes do Brasil, sob a Presidência de V. Exa.

Hoje  recebemos  um  telefonema do  Vice-Governador,  Alberto  Pinto  Coelho,  ex-

Presidente desta Casa, falando sobre o nosso artigo e, ao mesmo tempo, do trabalho

de V. Exa., estimulando todos nós, Deputados, a continuar firmes e embalados em

mais um movimento, em mais uma iniciativa de Minas Gerais, que brotou aqui, neste

Plenário, sob a Presidência de V. Exa. Muito obrigado, Deputado Dinis Pinheiro, por

tudo que tem feito por nós e por esta Casa.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - O Deputado Mourão é extremamente

gentil e generoso. Digo a todos que é extremamente honroso presidir o Legislativo

mineiro, que se consolida, cada dia mais, como o grande Parlamento do País. Essa

construção se dá pela riqueza dos seus componentes, dos seus quadros, dos seus

servidores, sobretudo pelas qualidades singulares dos seus Líderes.

Este Legislativo, orgulho de Minas e do País, teve a felicidade de externar ao nosso

Estado, por um ano e alguns dias, essa liderança pujante, conciliadora e habilidosa

que se chama Luiz Humberto. Hoje, o Parlamento de Minas tem a felicidade singular

de abraçar o Deputado Bonifácio Mourão, por quem tenho uma relação fraterna e

muito afetuosa, com a plena consciência de que, se esta história de Minas a cada dia

se eleva, se o Parlamento de Minas a cada dia se enaltece, certamente muito se deve

à presença, à figura, à sabedoria, à inteligência do permanente, do eterno constituinte

Deputado  Bonifácio  Mourão.  Desejo  a  V.  Exa.  essa luz  permanente,  essa mente

iluminada, sucesso. Que à frente da Liderança do Governo possa satisfazer, cada dia

mais, os interesses, as manifestações, as inquietações da sociedade mineira. V. Exa.,

de  forma muito pessoal,  consegue carregar na alma a permanente disposição de

servir.  É  isso  que o  engrandece.  Com humildade franciscana,  encanta Valadares,

encanta  o  Vale  do  Aço,  encanta  Minas  Gerais.  Desejo-lhe  muito  êxito,  muita
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prosperidade. Falo a Minas Gerais.

Quando aqui cheguei, em 1994, eu era o caçula do Parlamento de Minas. O destino

tem  sido  generoso  com  Dinis  Pinheiro,  haja  vista  que,  naquele  momento,  tive  a

felicidade, Deputadas e Deputados, de ter ao meu lado como vizinho, como amigo,

como conselheiro e como professor o Deputado Bonifácio Mourão. Mais uma vez,

sucesso e muito êxito. Continue brilhando a favor de Minas, da construção de um

Brasil  muito  melhor,  muito  mais  justo  e  muito  mais  solidário.  Desejo-lhe  isso  de

coração.  É evidente que a nossa palavra é pouca para exalar  a dimensão dessa

figura pública tão rara e tão cara aos mineiros e ao povo brasileiro.

O Deputado Bonifácio  Mourão -  Muito obrigado,  Sr.  Presidente,  Deputado Dinis

Pinheiro. Com certeza, a caminhada de V. Exa., brilhante até então, não vai parar

aqui.

Com  muito  prazer,  concedo  aparte  ao  colega  baluarte  da  educação,  Deputado

Bosco, Presidente da Comissão de Educação.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Prezado amigo, Bonifácio Mourão, diz a história,

meu Líder, que, para se conhecer o tamanho do gigante, é necessário conhecer antes

de tudo o tamanho de suas pegadas. Posso afirmar, com muita tranquilidade que, por

sua trajetória, história de vida e história política, V. Exa. é, sem dúvida, um gigante. É

um gigante que deixou grandes, indeléveis e importantes marcas por onde passou e

ainda as deixa por onde passa e caminha, seja na condição de cidadão, de pessoa

de bem, de pai de família, seja como Prefeito da nossa querida Valadares, seja como

Deputado constituinte, que ajudou a escrever uma das mais importantes páginas da

história política de Minas Gerais.

Em meu primeiro mandato, tenho a oportunidade, o orgulho e a grande satisfação

de  conviver  com  V.  Exa.  e  poder  aprimorar  meus  conhecimentos  na  política.

Sobretudo, Mourão, posso observar, na convivência com V. Exa., o que fazer e como

agir para servir a este Estado cada vez mais e da melhor forma possível. Costumo

dizer,  meu caro Líder, Deputado Mourão, que nós, homens públicos, temos de ter

sempre em mente que, se estamos no Parlamento mineiro ou em qualquer cargo

eletivo, ou seja, se fomos escolhidos pelo voto popular e democrático, fomos eleitos

para servir, e não para sermos servidos. Temos de ter essa consciência em primeiro
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lugar e antes de tudo. E é assim que vejo V.  Exa., que tem a política como uma

devoção, uma missão, o que nos impulsiona e nos deixa ainda mais motivados a

seguir em frente.

Temos  a  certeza  de  que,  com  V.  Exa.  na  liderança  do  nosso  bloco,  o  bloco

parlamentar de apoio ao Governador Anastasia e até mesmo a Oposição nesta Casa

terão um grande aliado - V. Exa., daqui para a frente, Líder do Governo Anastasia.

Quero,  portanto,  desejar-lhe  êxito,  felicidades e,  sobretudo,  Mourão,  muita saúde.

Que  Deus  continue  lhe  propiciando  muita  saúde,  para  que  V.  Exa.,  com  seus

companheiros na Assembleia Legislativa, possa continuar conduzindo os destinos de

Minas Gerais e para que possamos fazer de Minas um Estado cada vez melhor para

todos  os  mineiros  e  o  melhor  Estado  para  se  viver!  Se  emprestamos

momentaneamente o nosso ex-Líder, Luiz Humberto, como pré-candidato ao povo de

Uberlândia - e tenho a certeza de que daqui a pouco ele será o timoneiro do destino

de Uberlândia -, por outro lado, acabamos de ganhar esse grande Líder. Então, quero

cumprimentar, de forma sincera, o Governador Anastasia por essa indicação; tenho a

certeza de que, apesar de termos aqui grandes Líderes, essa tarefa, essa missão,

não poderia ser designada senão a V. Exa.

Finalizando, caro Deputado João Leite, quero contradizer o Senador Pedro Simon,

pois nós, mineiros, não concordamos com a sua fala. Entendemos que, ao contrário

do que ele disse na mídia, Minas Gerais é e sempre foi um grande celeiro de homens

públicos,  a  exemplo  de  JK,  de  Eliseu,  Itamar  e  Tancredo  Neves,  grandes

personalidades políticas, que muito fizeram por Minas e pelo Brasil.

E a exemplo de agora, do nosso grande Senador e ex-Governador Aécio Neves; do

nosso atual Governador;  do Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis

Pinheiro, que, conforme dito por V. Exa., tem um longo caminho a trilhar em Minas

Gerais;  e  a  exemplo  de  V.  Exa.  Parabéns,  desejo-lhe  sucesso,  conte  sempre

conosco, Deputado Bonifácio Mourão, porque entendemos que política não tem meio-

termo. Política nós temos de fazer de forma completa, constante e, acima de tudo,

com lealdade. Conte sempre com nossa lealdade. Parabéns, felicidades.

O Deputado Bonifácio Mourão – Obrigado,  Deputado Bosco. Com muito prazer,

concedo aparte ao ilustre Deputado Luiz Humberto Carneiro, ex-Líder do Governo
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nesta  Casa.  Ainda  bem,  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  que  já  estou  de  pé

porque, se sentado estivesse, eu me levantaria para ouvir V. Exa. Levantar-me-ia,

porque V. Exa. merece, merece que o ouçamos de pé, que de pé lhe agradeçamos,

por tudo que V. Exa. fez como nosso Líder, como nosso companheiro, desde os seus

primeiros dias nesta Casa, crescendo, cada vez mais, no conceito de todos nós. V.

Exa.  é  um  Deputado  frequente  nesta  Casa,  mas  veio  de  Uberlândia,  em  plena

Semana Santa, para estar conosco. V. Exa., que tem um desafio muito grande pela

frente, vai enfrentá-lo e vencê-lo, conforme a vontade de todos nós, que estamos a

seu lado, ao lado do seu partido, do seu grupo político.

Nós o interrompemos para, por seu intermédio, Deputado Luiz Humberto Carneiro,

agradecer  a  todos  os  Deputados  que  aqui  já  se  manifestaram.  Havemos  de

agradecer aos outros que irão manifestar-se, mas não poderíamos deixá-lo esperar

mais tempo. Todos os outros que aqui estão são ocupados, mas V. Exa. tem desafios

mais urgentes pela frente. Então, aproveitamos esta oportunidade para agradecer o

seu  trabalho  e  dizer-lhe  que  faremos  um  esforço  muito  grande,  um  esforço  até

hercúleo para pelo menos nos nivelar  ao trabalho que V. Exa. fez como Líder  do

Governo nesta Casa e para que V. Exa. tenha mais tranquilidade para a continuação

de seus trabalhos nesta Casa, como candidato e como futuro Prefeito de Uberlândia.

Muito  obrigado,  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  a  quem,  com  muita  honra,

concedemos aparte.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro (em aparte)* - Deputado Bonifácio Mourão,

mais uma vez V. Exa. nos encanta com suas palavras e, mais do que isso, com seus

exemplos.

Volto a aparteá-lo para reforçar o que disse no discurso que realizei na semana

passada,  quando deixava a Liderança,  a certeza de que tínhamos na escolha do

Governador  Anastasia  de  uma pessoa  íntegra,  competente,  de  uma pessoa  que

realmente era e sempre será o nosso Líder nesta casa: o nosso querido Deputado

Bonifácio Mourão. Hoje, de acordo com os apartes, V. Exa. mesmo já sentiu isso, não

só  da  base  da  Situação,  mas  também  da  Oposição,  reconhecendo  seu  nome,

sabendo, eu diria, do sucesso que haverá nesta Casa por toda a sua forma de fazer

política, por sempre buscar o diálogo para resolver questões.
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Deputado Bonifácio Mourão, mais uma vez quero desejar-lhe sucesso, parabenizá-

lo por toda a sua vida política, pela sua carreira política, que fala por V. Exa. Mas,

mais do que isso, mais uma vez quero agradecer-lhe, porque a Liderança do Governo

sempre esteve ao lado desse grande Líder, V. Exa., na Liderança do Bloco, e, juntos,

foi possível realizar um trabalho, somado a tantos outros. Mas o importante é que foi

sempre ao lado de V. Exa., para assim estar nesse caminho. Tenho a certeza de que

esse trabalho, com V. Exa. à frente, será continuado e, ao mesmo tempo, dizer que

sempre foi liderado por V. Exa. Coloco-me, mais uma vez, à disposição. Que Deus

continue protegendo V. Exa., porque vamos ainda precisar muito de V. Exa. não só

agora neste mandato, mas por muitos anos, Deputado Bonifácio Mourão! Um grande

abraço, e muito obrigado, mesmo, pelo apoio de V. Exa. enquanto eu era Líder do

Governo. V. Exa. tão bem soube me ajudar e ser meu professor. Parabéns, muito

obrigado e sucesso.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  –  Obrigado,  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro.

Desejo-lhe boa sorte. Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Doutor Viana,

ex-Presidente desta Casa e nosso grande amigo.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) – Nobre colega Mourão, essa é uma alegria

muito grande. Quero agradecer  a Liderança ao Deputado Luiz Humberto,  que tão

bem trabalhou nesta Casa. Além disso, corrigir V. Exa. - aliás, não é fácil corrigi-lo -,

dizendo que o que queremos não é que Luiz Humberto seja o futuro Prefeito  de

Uberlândia, mas sim o próximo, pois o futuro ainda é longo. Então, fica essa reflexão

para V. Exa., pois acredito que o seu sentimento é que seja o próximo num futuro que

está bem perto.

Retornando ao que nos promove uma vinda a este microfone, quero parabenizar o

Governador Anastasia, que, mais uma vez, acerta na indicação dessa Liderança do

Governo. Como muito bem V. Exa. profetizou, V. Exa. não é Líder do Governador,

mas do governo. Que o Divino Espírito Santo o ilumine, assim como à sua inteligência

já ímpar e brilhante, de conduta extraordinária nesta Casa e por onde passa, na sua

vida pública, particular e familiar! Sabemos do seu valor. Que o Divino Espírito Santo

ilumine essa nova caminhada, esse novo desafio! V. Exa. está muito bem entregue,

porque sabemos da sua competência, da qualidade do seu serviço e da coerência
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dos seus trabalhos. Desejo-lhe muita luz e uma boa condução nesse novo desafio.

Por meio da vida pública, o destino lhe possibilita ser Líder, que, aliás, não é quem

grita  nem  impõe  mais,  e  sim  quem  tem  equilíbrio,  sabe  ouvir  mais  e  falar  o

necessário, que é o caso de V. Exa. Desejo-lhe boa sorte no novo cargo de desafio.

Obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão – Muito obrigado,  Deputado Doutor  Viana, nosso

amigo.

Com muito  prazer,  concedo  aparte  ao  Deputado  Fábio  Cherem,  ilustre  filho  de

Lavras.

O Deputado Fábio Cherem (em aparte)* - Deputado Mourão, é com satisfação que

o  aparteio  neste  momento.  Boa  tarde,  Presidente  Inácio  Franco  e  demais

colegas.Logo no início deste mandato, refletia sobre as ambições como Deputado da

Assembleia  de  Minas de  construir  novos  projetos,  o  que  fazer  e  para  qual  norte

deveria me dirigir.  Hoje, já tendo passado algum tempo de exercício do mandato,

reflito que adquiri as virtudes de V. Exa., seja em conhecimento, seja em simpatia,

fraternidade e reconhecimento dos colegas pela atuação companheira nesta Casa,

que  se  tornou  um  dos  meus  principais  objetivos.  Além  disso,  reflito  na  grande

trajetória de V. Exa. Acredito que, nos inúmeros conflitos com que depara o homem

público em Minas, seja diante do eleitor, dos próprios colegas e dos problemas do

Estado, é quase impossível conciliar todos esses interesses sem deformar o caráter.

Esse não é o caso de V. Exa.,  que, ao longo da sua trajetória, soube atender às

expectativas  do  povo  mineiro  e  dos  colegas  parlamentares,  as  variações  e  as

mudanças, sem nunca corromper o seu próprio íntimo, os seus ideais e o seu caráter.

É nesse ponto que sinceramente externo, diante da Casa, a minha mais profunda

admiração. Tenho em V. Exa. um norte para guiar a minha atuação nesta Assembleia.

Desejo-lhe o máximo de sucesso.

Recordando, quero mencionar o comediante Chaplin, que, com muita percepção e

certeza, dizia que há homens que lutam um dia e são bons; há outros que lutam

muitos anos e são melhores; e há aqueles que lutam por uma vida toda, e esses são

os homens imprescindíveis.

Desejo-lhe  muito  sucesso  no  futuro  que  se  avizinha  e  lhe  apresento  o  meu
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reconhecimento pelo fato de que V. Exa. é, cada vez mais, imprescindível não só para

o Parlamento mineiro, mas também para o povo mineiro e o nosso Líder maior, o

Governador Anastasia. Parabéns!

O Deputado Bonifácio  Mourão -  Muito  obrigado,  Deputado Fábio  Cherem.  Com

muito prazer, concedo aparte ao ilustre Deputado Hely Tarqüínio, amigo e brilhante

representante da região de Patos de Minas nesta Casa.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) – Meu caro Deputado Bonifácio Mourão,

este momento é muito importante. É um momento até de fortuna, não apenas para o

Parlamento de Minas Gerais como também para todos os parlamentos, porque V.

Exa.  tem  uma  trajetória  sem  contestação.  A  sua  trajetória,  considerando-se

principalmente a sua formação em direito, a sua vocação, inspirou-o, na democracia

representativa,  a  ser  um  grande  exemplo  para  nós,  desde  a  sua  entrada  neste

Parlamento e até mesmo quando se afastou para servir a seu povo em Governador

Valadares.  Aos  olhos  de  todos,  sempre  foi  um  paradigma,  como pessoa  e  como

parlamentar,  honesto,  conhecedor  das  causas  do  povo,  sobretudo  como  grande

professor de direito, quando foi o relator da nossa Constituição. V. Exa. teve coragem

para  ser  relator,  inteligência  para  enunciar  as  carências  do  povo,  que  todos  nós

expomos aqui, e transformá-las em projeto de lei. As necessidades e as carências

geram a lei. Logicamente a lei que V. Exa. tanto cultiva é uma regra coletiva e, ao

mesmo tempo, um salvaguarda individual. Estou dizendo isso para demonstrar que a

confecção  da  Constituição  em  1988,  promulgada  em  1989,  confirma  toda  essa

trajetória,  essa  história  que  passou  por  um  regime  duro,  militar.  Depois,  com  a

abertura gradual, conseguimos novamente redemocratizar o País.

V. Exa. é um democrata na expressão da palavra porque teve às mãos a pena para

redigir a nossa Constituição. Logicamente, já era trabalho do Congresso Nacional,

mas tínhamos  de adequar  aqui  esses princípios,  que são muitos,  para compor  a

nossa verdadeira Constituição. Essa Constituição precisa realmente ser o paradigma

a  ser  seguido  no  Estado  formal.  Aí  tenho  uma  preocupação,  que  V.  Exa.  tem

demonstrado  também  com o seu trabalho  e  o  seu  testemunho aqui:  procurar  no

Estado real das nossas carências e das nossas dificuldades, agora nas dificuldades

do  Governador,  que  tem  o  grande  timoneiro,  o  planejamento  do  governo,  as
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reivindicações de todos os segmentos da sociedade, todas as secretarias nas mãos e

que  está  inter-relacionado  com  os  três  Poderes,  trazer  paz  e  justiça  social

permanentemente. Isso não é fácil. Sabemos dos obstáculos e das dificuldades do

governo,  que  muitas  vezes  requer  a  intervenção  de  quem  tem  conhecimento  de

causa, do direito, da Constituição, da confecção das leis ordinárias, para resolver, por

meio de adaptações e conciliações, as situações dos vários grupos, segmentos da

sociedade  e,  às  vezes,  até  de  corporativismo  que  ocorre  aqui,  hajam  vista  os

episódios  da educação e da saúde, os problemas de transporte e das escolas, a

níveis federal e estadual.

E não é fácil colocar-se nessa interface. Entendemos que todo esse trabalho, essa

complexidade, essa conexão de problemática cairá na sua mão. A via final comum

cairá  na  sua  mesa,  e  lá  podemos  contar  com  a  sua  inteligência  e  com  a  sua

capacidade dialética de resolver os problemas, de buscar soluções para conciliar e

encontrar o ponto de equilíbrio dos contratos. Vivemos sempre assim nesse dia a dia,

e temos de nos conformar às vezes. Tenho de aceitar a forma do outro, assim como o

outro  tem  de  aceitar  a  minha,  mas  de  maneira  pluripartidária  e  até  mesmo

pluridimensional na nossa existência, vencendo as imperfeições de cada um.

Então isso aqui é realmente um Plenário e a Casa do povo, onde temos de abordar,

sobretudo, o aspecto existencial do cidadão. Aqui é feita a síntese de soluções da

vida de cada cidadão, em um contexto de vida democrática. E é por isso mesmo,

sabendo da sua compreensão e da sua capacidade de resolver esses problemas, ou

pelo menos de dar soluções temporárias - pois até as nossas verdades científicas são

temporárias  e  organizadas  por  motivo  de  entendimento  e  de  didática  -,  temos  a

certeza de que esse entendimento, esse intelecto, V. Exa. colocará a serviço do povo,

como sempre fez.

Estamos  felizes  hoje.  Como eu disse,  é  um momento  de  fortuna porque temos

certeza de que está nas mãos de um grande timoneiro do Parlamento servir o nosso

Governador  Anastasia,  que  acertou  em  cheio  ao  colocá-lo  para  substituir,  por

circunstâncias políticas e eleitorais, o Deputado Luiz Humberto. Este desempenhou

tão bem esse papel, com espírito humanista de entender que temos de ajudar as

pessoas. E, aqui, no Parlamento, a síntese é o bem maior da vida do povo, no sentido
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de configurarmos nas leis as normas e as regras, obedecendo à nossa Constituição –

porque sei que V. Exa. é um constitucionalista.

Somente dessa forma poderemos enfrentar o que está por acontecer. Li seu artigo

hoje  e  percebi  sua  preocupação  com  a  dívida  de  Minas.  Quando  a  analisamos,

percebemos que é histórica e apresenta problemas, não só da Federação Brasileira,

mas estamos, sim, no rumo de um capitalismo voraz,  sobretudo com relação aos

grandes  bancos,  aos  grandes  banqueiros.  Fico  preocupado  quando  os  grandes

estadistas - digamos assim - têm feito tantos encontros, como o de Davos, e agora

outros programados, como o G20. Isso é tudo em relação à economia, em que o

mercado comanda os governos, onde o governo está tendo pouca influência sobre o

mercado. E então vêm esses grupos de primeiro mundo, depois os G20, os Brics, e

sei que V.  Exa. está preparado para entender isso e fazer,  aqui,  dentro da nossa

Minas Gerais, a álgebra, em todos os sentidos, obedecendo à lei, e principalmente da

nossa economia, para ajudar o nosso Governador.

Não vou prolongar  muito.  Teria  muito  a  falar  sobre a sua história,  que é  muito

grande. Gostaria apenas de dar-lhe um forte abraço e desejar que V. Exa. cumpra

mais uma vez o seu papel de estandarte e de um grande paradigma que passa a ser

para nós. Aliás, V. Exa. já é, mas estou dizendo agora, a partir deste cargo que irá

exercer. Temos certeza de que, mais uma vez, V. Exa. terá sucesso e dará segurança

a todos nós. Um grande abraço e que sua missão seja coroada de êxito e abençoada

por Deus - você, sua família e todo o povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Muito obrigado, Deputado Hely Tarqüínio.

Com muito prazer, concedo aparte agora ao Líder do PDT nesta Casa, ilustre e

combativo Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Ilustre Deputado Bonifácio Mourão,

grande professor, gostaríamos de dar boas vindas a V. Exa. hoje, quando passa a

liderar a base do governo, de maneira mais formal. Acredito que V. Exa. já foi por

demais  elogiado  aqui,  por  diversas  lideranças  políticas  que  se  revesaram  nos

microfones deste Plenário. Deputado Bonifácio Mourão, gostaria apenas de dizer da

minha felicidade em ter V. Exa. como Líder do Governo. Primeiro, porque V. Exa. é

um Deputado experiente, um Deputado que está nesta Casa há cinco Legislaturas.
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Foi Prefeito e constituinte em 1989, quando contou com o nosso grande Governador

como seu auxiliar. Algumas pessoas nem sabem dessa passagem de seu histórico

curricular. V. Exa. foi alçado à condição de Líder por absoluta competência e bom-

senso,  por  ter  condições de  liderar  Deputados,  de  conviver  com vaidades  e  com

determinadas necessidades individuais de cada parlamentar. E isso é difícil. É muito

complexo  conviver  com  essas  adversidades,  especialmente  dentro  de  um

parlamento. V. Exa. não foi alçado à condição de Líder por acaso, mas porque tem

vasta experiência política, é um homem probo, um homem que tem um histórico de

atuação  política  íntegra.  É  um  conjunto  que  fez  com  que  V.  Exa.  se  alçasse  à

condição de Líder. Tenha a certeza de que, como Deputado regimentalista, estarei

sempre ajudando V. Exa. naquilo que me cabe na nossa bancada, que está muito

presente.  V.  Exa.  sempre contará com a  presença do Líder  do  PDT no Plenário.

Sempre!  Vou repetir  minhas palavras para que fique muito claro para V. Exa.,  até

porque me incomoda muito a ausência dos Deputados neste Plenário, especialmente

nas reuniões ordinárias. V. Exa. contará com a presença deste Deputado sempre.

Estarei presente para ajudá-lo e auxiliá-lo quando precisar.

Entretanto, quero fazer-lhe um apelo. Talvez outro Deputado não teria a mesma

coragem de abordar o assunto. V. Exa. é um Líder experiente, uma pessoa madura,

até mesmo pela sua experiência de vida, é um conciliador por natureza, um homem

constitucionalista.  Isso  é  um  grande  facilitador,  porque  às  vezes  abordamos  um

assunto do ponto de vista do direito,  mas, no aspecto formal,  há uma dificuldade

quando as pessoas não têm essa compreensão, e V. Exa. tem aquela segurança de

poder dizer um sim. Ficamos muito tranquilos com V. Exa. nesse aspecto. Além de

constitucionalista, é regimentalista, o que é outro facilitador. Mas farei um apelo a V.

Exa., pois muitas vezes tenho presenciado - lhe disse isso ontem, mas vou repetir -

alguns Deputados da base do governo excedendo naquela preocupação e proteção e

passando  por  cima  do  Regimento.  Às  vezes,  até  exageram  na  dosagem  dessa

proteção desnecessária, porque, antes de ser Líder do Governo, V. Exa. é Deputado,

pertence a um Poder e a um Parlamento. Essa cobrança que faço a V. Exa. sempre a

faço ao Presidente do Poder. O Presidente do Poder não pode se esquecer de que é

Presidente de um Poder e que, por mais que venhamos a ter um acordo político pré-
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eleitoral, uma vitória eleitoral - aliás, este Deputado faz parte dessa vitória com muita

honra -, há momentos em que alguns Deputados desta Casa precisam entender que

o Parlamento precisa existir, respirar e caminhar por si mesmo. Não é a toda hora e a

todo momento que se pode usar um cerco, um bloqueio àquela vida cotidiana que o

Parlamento deve ter. Então, por se tratar de V. Exa., pela experiência que tem, fica

mais fácil lidar com essas questões, porque V. Exa. enxerga isso.

Outro detalhe é que V. Exa. é um Deputado tão presente quanto este que lhe fala. É

outro facilitador, porque V. Exa. acompanhará nas comissões se há excesso. Muitas

vezes  um  Deputado,  da  base  do  governo  ou  não,  recebe  veto  a  requerimentos

quando  isso  não  era  necessário.  Até  porque,  se  o  Deputado  não  pode  realizar

audiência pública nesta Casa, digo a V. Exa. - como digo ao Presidente desta Casa

constantemente - que temos que fechar as portas do Parlamento.

Então, fico muito feliz, pois, antes mesmo de o seu nome ser anunciado, disse a V.

Exa.  que  ficaria  muito  feliz  se  o  Governador  o  escolhesse  como  Líder.  Essa

experiência  que V.  Exa.  traz,  essa bagagem política  e  jurídica,  especialmente no

campo jurídico- constitucional, faz com que V. Exa. decida com mais tranquilidade,

agilidade, rapidez e sapiência, e não só no campo jurídico como no campo político. E

isso foi um facilitador. É uma pena que o Governador não tenha enxergado isso em V.

Exa. há mais tempo.

Particularmente, como não sou homem de meias palavras, o que preciso verbalizar

faço-o publicamente e em alto e bom tom para que todos ouçam, digo que V. Exa.

deveria ter sido conduzido à função de Líder do Governo há muito mais tempo, pela

experiência, pela maturidade, por todo esse conjunto de virtudes que o senhor tem

para liderar esse processo. Então, fico muito à vontade para dizer isso.

Mas faço esse pedido a V.Exa., porque sei que é um homem inteligente e astuto,

que sabe captar a dimensão das palavras deste Líder do PDT nesta Casa. Muitas

vezes há excesso, um bloqueio desnecessário. Deixem o Parlamento seguir o seu

curso normal. Uma das coisas que mais me incomodam como Deputado já no quarto

mandato  é  que  muitas  vezes  o  Parlamento  carece  de  um  pouco  mais  de

independência.  É  possível,  sim,  conciliar  os  interesses  do  governo,  aprovar  os

projetos importantes, tocar questões do governo nesta Casa, porque passam por nós
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os grandes projetos, a autorização de empréstimos, etc. É possível, sim, porque a

base  ou  a  Oposição  têm  o  dever  de  governabilidade.  Não  podemos  deixar  um

Governador  à  mercê  de  um  projeto  de  lei  que  precisa  ser  aprovado  porque  um

Deputado da base ou da Oposição não o deseja de forma pessoal. Não estamos aqui

para  discutir  no  campo  pessoal.  Até  porque  somos  vedados  pelos  princípios

constitucionais a atuar de forma pessoal. Nesses grandes temas, o Deputado, sendo

da base ou não, tem que ajudar. Tem que ajudar V. Exa., tem que ajudar o povo de

Minas.  Não  é  o  Governador  que  estamos  ajudando,  mas  o  povo  de  Minas,  nas

grandes questões que passam por nós, que precisam do nosso crivo, aprovando e

fiscalizando ações do governo.

V. Exa. está de parabéns, fico muito feliz e tranquilo por V. Exa. ocupar a Liderança

do Governo. Primeiramente, porque sei que terei um Líder nesta Casa todos os dias

para discutir “tête-à-tête”, e discutir questões que, às vezes, são minúsculas, mas em

cima  das  quais  um  Deputado  ou  outro  cria  um  monstro,  veta,  não  deixa  serem

votadas. V. Exa., com sua sabedoria e sapiência, dirá: “Não, isso é algo perfeitamente

aceitável  dentro do Parlamento. O Parlamento precisa discutir,  o Parlamento pode

discutir,  o  Parlamento  deve  discutir”.  Então,  fico  muito  feliz  por  ter  um  Líder  do

Governo,  porque  o  Líder  do  PDT  e  demais  companheiros  do  PDT  terão  a

tranquilidade de saber que estamos sendo bem liderados.

Por tudo isso, parabenizo V. Exa. Que Deus o ilumine e lhe dê muita saúde, muita

perspicácia, muita paciência, pois o papel de Líder o requer. Acima de tudo, que Deus

lhe dê muita saúde e muita luz. Parabéns!

O Deputado Bonifácio Mourão - Obrigado. Concedo aparte ao Deputado Alencar da

Silveira Jr.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)  –  Quero  parabenizá-lo.  Ouvi  o

discurso de V. Exa. e suas considerações ponderadas. V. Exa. chega à Liderança do

Governo com aval  total  do Governador  Antonio  Anastasia.  V.  Exa.,  que já  teve o

Governador  Antonio  Anastasia  como  seu  colaborador  e  sabe  dos  costumes  do

Governador, e mesmo deste Deputado e de muitos desta Casa, do próprio Sargento

Rodrigues,  V.  Exa.,  que  teve  uma  convivência  muito  grande  com  ele,  sabe

perfeitamente  as  suas  intenções  e  como  ele  quer  o  bem  para  Minas  Gerais.
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Acompanhei o pronunciamento de V. Exa. e gostaria de parabenizar o Governador

Anastasia pela escolha do nome de Mourão; e a V. Exa. quero desejar sucesso nessa

caminhada.  Que  não  será  fácil,  todos  nós  sabemos.  Nós  temos  uma  oposição

ferrenha  nesta  Casa  a  este  governo,  especialmente,  a  do  meu  amigo  Rogério

Correia, que começou a vida pública comigo, há vinte e tantos anos, depois parou um

pouquinho e posteriormente retornou. Vivemos sob a coordenação da campanha do

Deputado  Carlinhos,  não  do  Deputado  Carlin  Moura,  mas  do  Deputado  Carlos,

assessor desta Casa. Vemos uma oposição ferrenha, não só a este governo, mas

também principalmente ao governo Aécio Neves. Mas V. Exa. saberá conduzir isso. E

saberá, acima de tudo, mostrar a essa Oposição e a todos os companheiros que

estamos  aqui  para  fazer  o  melhor  para  Minas.  Acho  que  hoje  estão  aqui  os  77

Deputados,  e  todos,  tanto  os  da  Oposição,  quanto  os  da  Situação,  têm  uma só

intenção; a de fazer o bem para Minas Gerais.  E sob a liderança de V.  Exa.,  em

contato  permanente  com  o  Líder  do  meu partido,  Deputado  Sargento  Rodrigues,

tenho a certeza de que trilharemos o melhor caminho para Minas Gerais. Desejo-lhe

sucesso.

De antemão, peço a V.Exa., para que como Líder do Governo, peça ao Governador

Anastasia a boa tramitação do meu projeto nesta Casa, que tange ao problema das

cervejas nos estádios de futebol. Acho que esse projeto será exemplar, não apenas

para Minas Gerais, mas também para todo Brasil. Trouxemos para esta Casa esse

projeto, assim como, em 2004, também apresentamos o primeiro projeto que proibiu

a cerveja nos estádios. Como hoje vemos a modernização nos estádios em Minas

Gerais  e  em  todo  Brasil,  sabemos,  perfeitamente,  que  temos  de  modernizar  os

nossos costumes.  Na discussão de projetos  como esse,  que permite a venda de

cervejas nos estádios de futebol até o primeiro minuto do segundo tempo, V. Exa. terá

um  peso  primordial.  Estabelecemos  regras,  permitindo  apenas  duas  cervejas  por

pessoa, acabará aquela situação de comprar cinco ou dez cervejas, e já não será

permitido beber nas arquibancadas. Assim, tentaremos modernizar essa questão. O

que der certo em Minas Gerais, dará certo em todo Brasil. Tenho a certeza de que o

próprio governo vê isso com bons olhos.

Acho que  essa é  uma maneira  de  discutirmos  também  o  projeto  que  proíbe  a
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bebida alcoólica na última hora de todos os espetáculos do Brasil. Se ela faz mal nos

campos de futebol, faz também nos “shows” em nossas arenas e estádios. Então, a

venda  de  bebida  alcoólica  será  proibida  nos  últimos  60  minutos  dos  “shows”  e

permitida nos primeiros 60 minutos das partidas de futebol. Temos a certeza de que

mudaremos  o  costume do  povo  mineiro  e  do  povo brasileiro  e  acabaremos  com

aquela  balbúrdia  de  antigamente  na  venda  de  cerveja.  Na  minha  opinião,  como

frequentador de campo e como dirigente esportivo, tenho a certeza de que dentro do

estádio nunca tivemos problemas com o uso de bebidas alcoólicas, no entanto, fora

do estádio isso sempre acontece. Tenho de contar com a colaboração de V. Exa.

Parabenizo-o por sua indicação e lhe desejo sucesso, sorte e muita paciência no

seu período de liderança, pois é disso que V. Exa. mais precisará. Deixo também o

meu abraço ao meu ex-Líder, Luiz Humberto, que é um companheiro, um amigo e

uma  pessoa  que  entrega  a  Liderança,  para  tentar  ser  Prefeito  de  uma  cidade

importante como a dele.

Mais  uma  vez,  parabenizo  V.  Exa.  e  deixo  o  meu  abraço  ao  Presidente  Luiz

Humberto. Que Deus o proteja!

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  –  Obrigado,  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.

Primeiramente,  quero agradecer  ao  Deputado Inácio Franco a paciência que teve

durante todo o debate, para que tivéssemos o privilégio de ouvir todos os apartes.

Para  nós,  Deputado  Inácio  Franco,  eles  foram  extremamente  importantes,  não

apenas pelo nosso passado e pela nossa luta ao longo de tantos e tantos anos como

Deputado e Prefeito, mas também pelo que nos espera pela frente como Líder de

Governo, diante do estímulo, da palavra amiga e das sugestões de todos os colegas

que se manifestaram aqui.

Portanto,  Sr.  Presidente,  Deputado  Inácio  Franco,  na  sua  pessoa,  queremos

agradecer a todos os Deputados que nos apartearam, a todos os que nos assistiram

e novamente a todos os servidores desta Casa. Já citamos alguns, mas citaremos

ainda o Carlinhos Navarro, o Pedro Chagas, o Jorge Caixeta, a Karina Kristian, que

ali  está,  o  José  Alberto  e  tantos  outros  que  estão  colaborando  conosco.  Vamos

precisar  muito  de  ajuda  na tarefa  que estamos  abraçando com muito  entusiamo.

Temos a certeza  de que ela  dará certo,  pois  estaremos abertos  ao diálogo,  com
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paciência, como todos falaram acertadamente.

Quero  encerrar,  dizendo:  muito  obrigado  a  V.  Exa.  Muito  obrigado  a  todos  os

colegas Deputados. Estamos juntos.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) – Esta Presidência quer parabenizar o

Deputado Bonifácio Mourão, que ocupou a tribuna. Vimos o seu prestígio. Na função

de Líder de Governo, temos a certeza de que V. Exa., com seu espírito conciliador e

com a sua experiência, ajudará o nosso Governador Antonio Anastasia e o nosso

Estado de Minas Gerais.

Parabéns,  Deputado  Bonifácio  Mourão!  Vimos  Deputados  de  todas  correntes

políticas e todos os Líderes que aqui estiveram colocar à disposição o prestígio de

cada um em auxílio a V. Exa. Parabenizo-o, pois essa conquista V. Exa. a fez durante

o seu trabalho nesta Assembleia Legislativa.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, pedi a palavra, pela ordem, para reforçar

e  ressaltar  que  está  acontecendo  neste  momento,  no  Plenário  1,  a  1ª  reunião

ordinária da comissão especial constituída nesta Casa de combate ao “crack”. Esta

comissão  é  presidida  pelo  Deputado  Paulo  Lamac,  sob  a  Vice-Presidência  do

Deputado Vanderlei Miranda, e conta com a presença do Deputado Célio Moreira, do

Deputado  Doutor  Wilson Batista  e  da  Deputada Liza  Prado.  Sr.  Presidente,  essa

comissão vem  em  um  momento  muito  importante  e  ao  encontro  de  uma política

pública  especial,  pois  todos  os  órgãos  governamentais,  em  todas  as  esferas  -

governo estadual, governo federal, sociedade civil organizada, Assembleia Legislativa

-,  estão  declarando  guerra  ao  “crack”.  Essa  droga  está  tirando  a  vida  da  nossa

juventude, do nosso povo trabalhador, das pessoas na idade ainda economicamente

ativa. Portanto, é preciso um grande mutirão, e a Assembleia Legislativa está fazendo

a sua parte ao constituir essa comissão especial,  que auxiliará as diversas outras

esferas do poder público. Faço o registro da 1ª reunião ordinária desta comissão e

quero ressaltar que, no mesmo dia em que a comissão se reúne pela primeira vez,

em Minas Gerais,  ocorreu a Operação Leviatã da Polícia Militar e da Polícia Civil.
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Essa  operação  teve  80  mandados  de  prisão  para  serem  cumpridos  na  Região

Metropolitana de Belo  Horizonte -  Belo Horizonte,  Contagem, Betim,  Ribeirão das

Neves. A Operação Leviatã tem como foco, propósito, o combate ao tráfico de drogas,

com a prisão dos traficantes e dos bandidos que estão à frente do comércio ilegal de

drogas. Repito: foram 80 mandados de prisão; e já foram presas mais de 15 pessoas.

É assim que o poder público tem de agir. Quero parabenizar a Polícia Militar, a Polícia

Civil,  a Polícia Rodoviária Federal,  o setor de inteligência da Polícia Federal  e os

diversos órgãos de segurança pública que estão fazendo essa operação em conjunto.

Somente assim, Sr.  Presidente,  é que enfrentaremos esse mal do século XXI,  ou

seja, combatendo o tráfico ilegal de drogas, tendo uma presença ostensiva das forças

de segurança, o poder público fazendo a sua parte com políticas públicas de apoio à

juventude e políticas assistenciais às famílias que têm filhos, vizinhos e conhecidos

que são vítimas desse mal terrível. Muitas vezes o pai e a mãe não sabem como agir.

Hoje  existe  no  Estado um serviço,  o  SOS Drogas,  acessado através  do  telefone

número 155. As pessoas podem pedir apoio por meio dos centros de referência do

SUS. Tudo isso é muito importante. Parabenizo não apenas esta Casa Legislativa,

que constituiu essa comissão especial,  mas a Polícia Militar  e a Polícia Civil  pela

Operação  Leviatã.  Estamos  juntos  nessa  grande  batalha  em  defesa  da  vida,  da

segurança pública e da saúde pública. Fique aqui o nosso registro. Desejamos êxito à

Polícia  Militar  e  à  Polícia  Civil.  Sr.  Presidente,  tendo  em  vista  que  a  Comissão

Especial do Crack está reunida neste momento dando ênfase a esse trabalho e que a

maioria  dos Deputados  está  participando dela,  solicito  o encerramento,  de plano,

desta reunião, para podermos acompanhar a 1ª Reunião Ordinária dessa comissão.

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 4, 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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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 37/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  em  9/2/2012,  no  “Diário  do

Legislativo”,  o  Governador  do  Estado  submeteu  a  esta  Casa  Legislativa,  em

cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII  do art.  62 da Constituição do Estado, a

indicação  de  Anali  de  Rezende  Peixoto  para  compor  o  Conselho  Estadual  de

Educação.

Após arguição da candidata por esta Comissão Especial, nos termos do art. 111,

inciso I, alínea “c”, combinado com o art. 146, do Regimento Interno, compete-nos,

agora, emitir parecer sobre a matéria.

Conforme  demonstra  o  seu  currículo,  a  indicada  tem  alta  qualificação  para

desempenhar as funções inerentes ao cargo que pretende assumir. Na arguição a

que foi submetida, demonstrou conhecimento, segurança e clareza suficientes para

integrar com distinção o Conselho Estadual de Educação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação de Anali de Rezende

Peixoto para integrar a Câmara de Ensino Fundamental do Conselho Estadual de

Educação.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Paulo Lamac, relator - Duilio de Castro.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 43/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  em  9/2/2012  no  “Diário  do

Legislativo”,  o  Governador  do  Estado  submeteu  a  esta  Casa  Legislativa,  em

cumprimento a alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome

do Sr. José Francisco Soares, para compor a Câmara de Ensino Médio do Conselho

Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição do candidato por esta
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Comissão Especial,  nos termos do art.  111,  I,  “c”,  combinado com o art.  146,  do

Regimento Interno.

Analisando  o  “curriculum  vitae”  do  indicado,  constatamos  que  ele  atende

perfeitamente às exigências do cargo. Além disso, o seu desempenho na arguição

pública  demonstrou  o  conhecimento  e  a  experiência  necessários  para  integrar  a

Câmara de Ensino Médio com sucesso e trazer contribuições significativas para a

educação no Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Diante  do exposto,  opinamos favoravelmente à indicação do Sr.  José Francisco

Soares para integrar a Câmara de Ensino Médio do Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Duilio de Castro, relator - Paulo Lamac.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 53/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de

9/2/2012,  o  Governador  do  Estado  encaminhou  para  a  apreciação  desta  Casa

Legislativa, em observância ao que determina o art. 62, XXIII, “b”, da Constituição do

Estado,  a indicação da Sra.  Miracy Barbosa de Sousa Gustin  para a Câmara de

Educação Superior do Conselho Estadual de Educação.

A indicada foi arguida pelos membros desta Comissão Especial,  à qual compete

agora emitir parecer sobre a indicação, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com

o art. 146, § 1º, do Regimento Interno.

Durante  a  arguição,  a  candidata  respondeu  de  maneira  segura  às  questões

propostas, comprovando assim seu conhecimento sobre os temas tratados e sobre as

atribuições da Câmara para a qual foi indicada.

Ademais,  a  vasta  bagagem  acadêmica e  profissional  da  indicada  certamente  a

credencia para exercer com excelência as atribuições do cargo.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  opinamos  pela  aprovação  da  indicação  da  Sra.  Miracy
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Barbosa  de  Sousa  Gustin  para  a  Câmara  de  Educação  Superior  do  Conselho

Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Paulo Lamac, relator - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 282/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Fundação de Apoio a Pesquisa e Saúde Fategídio,

com sede no Município de Teófilo Otoni.

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

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 282/2011 pretende declarar de utilidade pública a Fundação de

Apoio  a  Pesquisa  e  Saúde  Fategídio,  com  sede  no  Município  de  Teófilo  Otôni,

entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  o

desenvolvimento da área educacional.

Com esse propósito, a instituição apoia atividades de pesquisa, ensino e extensão e

promove  pesquisas  em  saúde  pública  nos  Vales  do  Mucuri  e  Jequitinhonha,

cooperando com entidades afins e zelando pelo bem-estar da população.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Fundação de Apoio a Pesquisa e

Saúde Fategídio, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 282/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Hely Tarqüínio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 862/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.048/2010, visa declarar de utilidade pública a

Creche Novo Lar, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  31/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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  862/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Creche Novo Lar, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros, associados e instituidores; e o art. 32 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica,  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 862/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz
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Henrique - Gustavo Valadares - Glaycon Franco - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.508/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação da Capela Mártir Filomena – Capela Filomena –, com

sede no Município de Araxá.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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 2.508/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação da Capela Mártir Filomena – Capela Filomena –, com sede no Município

de Araxá.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  4º  do  art.  16  veda  a

remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 34 determina que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica e detentora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.508/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.
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Sebastião  Costa,  Presidente  –  Rosângela  Reis,  relatora  – Gustavo Valadares –

Bruno Siqueira – André Quintão – Luiz Henrique – Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.579/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Fundação Educacional de Paraisópolis, com sede no

Município de Paraisópolis.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 20/10/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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 2.579/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Educacional de Paraisópolis, com sede no Município de Paraisópolis.

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.  7º  determina que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade do

Município  de  Paraisópolis,  sem  fins  lucrativos,  com  objetivos  idênticos  ou

semelhantes aos da associação dissolvida; e o art. 12 veda a remuneração de seus

dirigentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.579/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares - André

Quintão - Luiz Henrique - Rosângela Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.582/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De  autoria  do  Deputado  José  Henrique,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Pagus: Ecologia, Cultura e Cidadania,

com sede no Município de Simonésia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.582/2011 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Pagus: Ecologia, Cultura e Cidadania, com sede no Município de Simonésia, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a organização do

terceiro setor.

Com esse propósito,  a instituição defende a preservação do meio ambiente por

meio  de  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão;  promove  o  desenvolvimento

sustentável; encoraja a participação da comunidade em projetos ecológicos; realiza

seminários,  cursos  de  capacitação,  simpósios  e  atividades  relacionadas  com  a

temática  ambiental;  fomenta  a  implantação  de  viveiros  de  mudas  e  sementes;

estimula a inclusão de jovens e crianças na busca por uma melhor qualidade de vida;

busca a  democratização do acesso ao conhecimento  de técnicas de preservação

ambiental  para  os  moradores  da  zona  rural;  apoia  o  ecoturismo  e  a  produção

agroecológica; incentiva a criação de casas de cultura e instituições similares para a

valorização das manifestações artísticas e culturais da região.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pelo Instituto Pagus: Ecologia,

Cultura e Cidadania, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.582/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.773/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação do Bem-Estar Social – Asbem –, com sede

no Município de Uberaba.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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 2.773/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Bem-Estar Social – Asbem –, com sede no Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 47 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 60 determina que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

dotada de personalidade jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de  Assistência

Social, ou a entidade pública com finalidade correlata à Asbem.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.773/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

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

Henrique - Gustavo Valadares - Glaycon Franco - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.786/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Paulense de Proteção à Infância – Appi –, com sede no

Município de Monsenhor Paulo.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.786/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Paulense de Proteção à Infância – Appi –, com sede no Município de Monsenhor

Paulo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1949, com o

escopo de proporcionar bem-estar físico e psicossocial à criança e à família.

Com esse propósito, a instituição cuida da saúde, da educação, da alimentação, da

higiene e da recreação de crianças e assiste famílias necessitadas.

Em  sua  justificação,  o  autor  da  matéria  esclarece  que  a  Appi  é  responsável,

atualmente,  por 45 crianças, das quais 27 em regime de creche e 18 em reforço

escolar, oferecendo atividades educativas e recreativas.

Tendo  em  vista  o  trabalho  humanitário  realizado  pela  Associação  Paulense  de

Proteção à Infância, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.786/2012, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.799/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Centro de Apoio ao Menor – Ceamec –, com sede no Município

de Congonhas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

que apresentou.

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 2.799/2012 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Apoio ao Menor – Ceamec –, com sede no Município de Congonhas, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a proteção da criança e

do adolescente desse Município.

Com  esse  propósito,  a  instituição  atua  na  formação  integral  da  criança  e  do

adolescente,  incentivando-os  nos  estudos  e  na  capacitação  profissional;  promove

ações em defesa dos direitos dos mais carentes; acolhe temporariamente menores

abandonados  em  creches,  abrigos  ou  casa  de  passagem;  luta  pela  proteção  da

família,  da  maternidade,  da  infância,  da  adolescência  e  da  velhice;  organiza

atividades  artísticas,  culturais,  esportivas  e  de  lazer;  divulga  valores  como

solidariedade e cidadania; busca soluções para o problema da fome e da pobreza,

apoiando a implantação de hortas caseiras, a produção de artesanato e mutirões; e

orienta sobre a preservação do meio ambiente.

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

Justiça, tem como finalidade adequar a denominação da entidade ao estabelecido

pelo art. 1º de seu estatuto.
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Tendo  em  vista  o  trabalho  realizado  pelo  Ceamec,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.799/2012, em turno

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

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.813/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar  de utilidade pública a Associação Superatum, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.813/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Superatum,  com  sede no Município  de  Belo  Horizonte,  pessoa jurídica  de  direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  organizacional,  filantrópico,  assistencial,

promocional, recreativo e educacional.

A  instituição  desenvolve  atividades  de  assistência  social,  de  qualificação

profissional, de aprimoramento de professores e educadores e de promoção cultural.

Além  disso,  incentiva  o  trabalho  voluntário,  luta  em  defesa  da  ética,  da  paz,  da

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

estimula a instituição de associações de pais e mestres e outras, tendo em vista o

aprimoramento do ensino e da formação integral de crianças e jovens.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Associação  Superatum,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.813/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.824/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Bruno Siqueira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a  entidade Polo de  Evolução das Medidas Socioeducativas –

Pemse –, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.824/2012 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Polo de Evolução das Medidas Socioeducativas – Pemse –, com sede no Município

de Juiz de Fora, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo o atendimento social e educacional de crianças, adolescentes e comunidades

em estado de risco e vulnerabilidade.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades nas áreas de assistência

social,  educação  e  cultura;  luta  pela  inclusão  social  dos  menos  favorecidos;  e

promove treinamento e capacitação profissional de adolescentes nas áreas técnica e

administrativa.

Tendo em vista o trabalho humanitário realizado pela entidade Polo de Evolução

das Medidas socioeducativas, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.824/2012, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.829/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Geraldo de Assis Toledo, com sede no

Município de Bocaina de Minas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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 2.829/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Geraldo de Assis Toledo, com sede no Município de Bocaina

de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 27 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 29 determina que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

juridicamente constituída e filantrópica.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.829/2012 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Gustavo Valadares - André

Quintão - Rosângela Reis - Glaycon Franco - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.843/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade

de Tocandira, com sede no Município de Porteirinha.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.843/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Trabalhadores Rurais da Comunidade de Tocandira, com sede no Município de

Porteirinha, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

promover  o  desenvolvimento  econômico  e  social  da  comunidade  em  que  está

localizada.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades voltadas à promoção da

saúde, da educação e da assistência social, ao incentivo do voluntariado, ao combate

da pobreza, à difusão dos direitos estabelecidos e à construção de novos direitos, à

proteção do meio ambiente e à conservação dos recursos naturais.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  dos

Trabalhadores  Rurais  da  Comunidade  de  Tocandira,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.843/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.845/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Rural  Nova  Esperança,  com  sede  no

Município de Porteirinha.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.845/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Rural  Nova Esperança, com sede no Município de Porteirinha, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo o desenvolvimento econômico

e social da comunidade em que se encontra.

Com  esse  propósito,  a  instituição  presta  assistência  social  nas  áreas  médica,

odontológica,  educacional,  esportiva  e  cultural;  busca  o  bem-estar  dos  pequenos

produtores  rurais,  por  meio  de  melhorias  habitacionais  e  da  integração  de  seus

assistidos no mercado de trabalho; combate a fome e a pobreza com a distribuição de

alimentos, roupas, remédios e material escolar; promove cursos profissionalizantes e

oficinas de arte para a geração de emprego e renda; desenvolve a habilitação e a

reabilitação das pessoas com deficiência; e fomenta a preservação do meio ambiente

e a conservação do solo, da fauna, da flora e das nascentes.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  realizado  pela  Associação  Rural  Nova

Esperança, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.845/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.872/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro

Osvaldo Resende, com sede no Município de Uberlândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.872/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Osvaldo Resende, com sede no Município de Uberlândia,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  comunitário,

assistencial, cultural, educativo, esportivo e recreativo, que tem por escopo a defesa

dos direitos e interesses dessa comunidade.

Com esse propósito,  a instituição recebe as reivindicações dos moradores e as

encaminha  para  os  órgãos  competentes;  promove  sua  união  e  organização,

cultivando a cordialidade entre eles; presta assistência social a pessoas carentes,

especialmente a crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência; luta para

assegurar  oportunidades  e  facilidades  a  crianças  e  adolescentes,  visando  a  seu

desenvolvimento  físico,  mental,  moral  e  social  em  condições  de  liberdade  e

dignidade; realiza estudos para a implantação de programas de conservação do meio

ambiente;  organiza  debates  sobre  questões  sociais,  econômicas  e  políticas  de

interesse de seus beneficiados.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Moradores

do Bairro Osvaldo Resende,  consideramos meritória  a iniciativa de lhe outorgar  o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.872/2012, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.891/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Capoeira Mestre Corisco de

Uberlândia – ASCAUMC –, com sede no Município de Uberlândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.891/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Capoeira Mestre Corisco de Uberlândia – ASCAUMC –, com sede no Município de

Uberlândia,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  natureza

cultural, que tem por escopo a defesa dos direitos e interesses dos praticantes da

capoeira.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  a  organização  dos  capoeiristas  na

defesa de seus interesses,  cultivando a cordialidade e a  união entre  eles;  presta

assistência social a famílias carentes, especialmente a crianças, adolescentes, idosos

e pessoas com deficiência; luta para assegurar oportunidades e facilidades a crianças

e adolescentes,  visando a seu desenvolvimento físico,  mental,  moral  e social  em

condições  de  liberdade  e  dignidade;  fomenta  estudos  para  a  implantação  de

programas  de  conservação  do  meio  ambiente;  organiza  programas  educativos,

culturais, sociais, recreativos e esportivos e realiza debates sobre questões sociais,

econômicas e políticas de interesse da comunidade.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação de Capoeira

Mestre Corisco de Uberlândia, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.891/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.899/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Liga Mundial de Boxe – LMB –, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

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  2.899/2012  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Liga

Mundial de Boxe – LMB –, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter social e esportivo, que tem por escopo

a difusão da prática do boxe e outros esportes de luta como desporto educativo e

fator de integração da comunidade em que atua.

Com  esse  propósito,  a  instituição  oferece  os  meios  necessários  para  o

aprimoramento  físico,  técnico  e  mental  dos  praticantes  de  boxe;  desenvolve

atividades sociais, educacionais, recreativas, culturais, cívicas e assistenciais, sempre

envolvendo a prática desportiva; assegura a ética desportiva nas competições e nas

relações  entre  os  praticantes;  incentiva  a  participação  de  seus  associados  em

competições  oficiais;  proporciona  inserção  social,  prevenção  à  criminalidade  e  à

dependência de drogas e orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Liga  Mundial  de  Boxe,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.899/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.910/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  Pratinhense,  com  sede  no

Município de Pratinha.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.910/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Pratinhense, com sede no Município de Pratinha, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a difusão do civismo e da cultura

física, além da promoção de encontros de caráter social e cultural.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do

futebol  amador,  e  participa  de  competições  esportivas,  sempre  zelando  pelo

cumprimento da legislação desportiva vigente.

Cabe  ressaltar  que  a  prática  de  atividades  físicas  traz  benefícios  individuais  e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade de aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os jovens estão  sujeitos  a problemas  psicológicos e podem ser  influenciados por

hábitos  prejudiciais,  que geram conflitos  internos  capazes de desvirtuar  valores  e

dificultar a aprendizagem, o esporte se reveste de indiscutível importância, prestando

grande contribuição ao desenvolvimento da sociedade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Esportiva
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Pratinhense, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.910/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.931/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Agremiação  Atlética  Xodó,  com  sede  no

Município de Matozinhos.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.931/2012 pretende declarar de utilidade pública a Agremiação

Atlética  Xodó,  com  sede  no  Município  de  Matozinhos,  pessoa  jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a difusão da prática de atividades

desportivas, de recreação e de lazer voltadas para crianças, adolescentes, jovens e

idosos.

Com esse propósito, a instituição participa de torneios, festivais e eventos similares,

colabora com a preservação da memória desportiva local, fomenta atividades como

pesquisas e oficinas de cunho desportivo e oferece cursos e treinamentos visando a

melhorar o desempenho dos atletas e das equipes.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Agremiação Atlética Xodó,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.931/2012, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.934/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Creche Infantil  Os Três Porquinhos, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/3/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.934/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche Infantil Os Três Porquinhos, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 11 e no art. 28, que as atividades de seus 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 registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 2.934/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

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

Henrique - Rosângela Reis - Gustavo Valadares - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.944/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Aposentados por Invalidez – Adapi –, com sede

no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.944/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Aposentados por  Invalidez – Adapi  –,  com sede no Município de

Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  15,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  44,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.
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Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.944/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Luiz  Henrique,  relator  –  Gustavo  Valadares  –

Rosângela Reis – Bruno Siqueira – André Quintão – Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.951/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto de Promoção Artística, Cultural e de Desenvolvimento do

Estado de Minas Gerais – Ipacdemg –, com sede no Município de Teófilo Otoni.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  15/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.951/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto de Promoção Artística, Cultural e de Desenvolvimento do Estado de Minas

Gerais – Ipacdemg –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou
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vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.951/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - Gustavo Valadares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.952/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Resgate e Cuidados Animais – Arca –, com sede no

Município de Janaúba.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  15/3/2012 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.952/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Resgate e Cuidados Animais – Arca –,  com sede no Município de

Janaúba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no § 1º do art. 10, que

os cargos ou funções da entidade não serão remunerados; e, no art. 26, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a associações

congêneres.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.952/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Luiz Henrique – Gustavo

Valadares – Rosângela Reis – André Quintão – Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.980/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Academia Olímpica Karatê-do Wado-Ryu, com sede no Município

de Três Pontas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.980/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Academia Olímpica Karatê-do Wado-Ryu, com sede no Município de Três Pontas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  13,  que as

atividades de seus diretores não serão remuneradas; e, no parágrafo único do art. 32,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidades congêneres.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.980/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Luiz Henrique – Gustavo

Valadares – André Quintão – Glaycon Franco – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.050/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, o Projeto de Lei nº 2.050/2011 “dispõe

sobre o peso das embalagens do saco de cimento”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/06/2011, a proposição foi encaminhada

às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria.

Fundamentação

A proposição  em  tela  obriga  as  empresas  produtoras  de  cimento  sediadas  em

Minas Gerais a oferecer embalagens de 10kg, 15kg e, no máximo, 25kg do produto.

Segundo o autor, a finalidade do projeto é preservar a saúde dos trabalhadores da

construção civil que carregam sacos de cimento, cujo elevado peso causa danos à

saúde.  Além  disso,  afirma  o  autor  que  o  cimento  é  perecível  e  de  difícil

armazenamento,  e  a  embalagem  de  50kg  existente  hoje  no  mercado,  além  de

dificultar o transporte, gera desperdícios no caso de pequenos reparos.

A matéria tratada na proposição enquadra-se na temática de produção e consumo,
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a qual  se encontra inserida no art.  24,  V,  da Constituição da República de 1988,

sendo,  portanto,  de  competência  legislativa  concorrente  entre  a  União  e Estados.

Assim,  incumbe  à  União  editar  as  normas  gerais  e  aos  Estados  membros

suplementá-las, de acordo com o seu interesse regional.

O Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90 –, que é, no

caso, a norma geral a ser suplementada pelos Estados, estabelece que “é vedado ao

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas (...) condicionar o

fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,

bem como, sem justa causa, a limites quantitativos" (art. 39, I). Ademais, segundo o

art. 6º do mesmo código, “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”.

A proposição  se  coaduna,  portanto,  com a  preocupação do legislador  nacional,

sendo  de  grande  importância  para  os  operários  da  construção  civil  que,

diuturnamente, estão a manusear pesadíssimas embalagens de produtos, como as

de cimento. Não há dúvidas que os sacos de 50 kg representam agressão à coluna

vertebral daqueles que são obrigados a transportá-los nas costas.

De  mais  a  mais,  como  destacou  o  autor,  o  acondicionamento  do  cimento  de

construção  em  quantidade  menores,  permite  que  o  consumo  doméstico,  em

pequenas construções, seja feito de modo racional e sem desperdício, além do fato

de que as embalagens ficarão mais leves e facilmente manuseáveis.

Ressalte-se, ainda, que, conforme o disposto no art. 24, inciso XII, da Constituição

da  República,  compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde. A Carta Magna estabelece, nos

arts.  196 e 197, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser

assegurada por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços

para sua promoção, proteção e recuperação, cabendo ao poder público dispor, nos

termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.
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Por fim, é mister destacar que os aspectos relativos à conveniência e oportunidade

da medida ainda serão tratados na comissão de mérito.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.050/2011.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - Bruno Siqueira - Glaycon Franco - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.382/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Campos Altos o trecho de rodovia que especifica.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  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  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Na reunião de 4/10/2011, o relator solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – para que esse se manifestasse sobre a viabilidade da matéria.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.382/2011, em seu art. 1º, desafeta o bem público constituído

pelo trecho da Rodovia AMG-900,  com extensão de 2.054m, contados a partir  do

entroncamento da rodovia até o acesso à BR-262.

O art. 2º da proposição autoriza a doação do trecho ao Município de Campos Altos,
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passando a integrar o perímetro urbano do Município como via urbana.

Por  fim,  o  art.  3º  estabelece que,  se  o  donatário  não der  ao  bem a  finalidade

prevista no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

ele reverterá ao patrimônio do Estado.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens

públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como as ruas,

praças, avenidas, estradas e praias.

Os bens de uso especial são aqueles que possuem destinação pública específica e

abrangem  o  conjunto  de  bens  utilizados  na  execução  do  serviço  público  ou  de

atividade burocrática,  bem como os imóveis  que abrigam as repartições públicas.

Tanto os bens de uso comum do povo quanto os bens de uso especial integram o

patrimônio  indisponível  do  Estado,  pois,  enquanto  tiverem  afetação  pública,  não

poderão ser objeto de alienação.

Os bens dominicais são aqueles  que, mesmo pertencentes ao Estado,  não têm

afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado, tais

como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio

disponível do poder público, em relação aos quais  o Estado exerce um direito  de

propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se que estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, pois destinam-se ao

uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização. Estradas são vias rurais não pavimentadas, e

rodovias são vias rurais pavimentadas, conforme definição prevista no Anexo I da Lei

Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Para a

configuração do bem imóvel de uso comum do povo, é irrelevante o fato de a via

pública ser ou não pavimentada, pois isso não modifica sua natureza jurídica .

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a
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exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da

lei.

Há que se observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade  pública.  Essa  ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a

transferência do bem, seja de maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto

em  análise,  seja  de  forma  implícita,  quando  não  há  referência  expressa  à

desafetação.

Cabe observar que a doação desse trecho da Rodovia AMG-900 para o Município

de Campos Altos não implicará alteração na natureza jurídica do bem público, que

continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o

percurso será destinado à instalação de via urbana.  A modificação básica incidirá

sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal e,

consequentemente,  o  Município  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de

manutenção e conservação da via pública.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do

povo, embora não seja comum a tramitação de proposições dessa natureza. O que é

inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de bem imóvel do

Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Cabe destacar,  por fim, que o Vice-Diretor-Geral do DER-MG, por meio da nota

técnica  de  7/11/2011,  declarou  que  não  há  objeção  ao  pleito  da  proposição  em

análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.382/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.
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Sebastião Costa, Presidente e relator - Glaycon Franco - Bruno Siqueira - André

Quintão - Rosângela Reis - Gustavo Valadares - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.783/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

167/2012, o projeto de lei em epígrafe “altera dispositivos da Lei nº 15.910, de 21 de

dezembro de 2005”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 9/2/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  epígrafe  objetiva  alterar  dispositivos  da  Lei  nº  15.910,  de

21/12/2005, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – Fhidro.

Pretende-se dar nova redação ao art. 2º da referida lei para dispor que o Fhidro terá

por objetivo dar suporte financeiro a programas, projetos e ações, em consonância

com as Leis  Federais  nºs  6.938,  de 31/8/81,  e 9.433,  de 8/1/97,  e com a Lei  nº

13.199,  de 29/1/99,  que:  I  -  promovam a racionalização do uso e a melhoria dos

recursos  hídricos  quanto  aos  aspectos  qualitativos  e  quantitativos;  II  –  estejam

relacionados com a prevenção de inundações e o controle da erosão do solo; III –

implantem  os  instrumentos  de  gestão  de  recursos  hídricos;  e  IV  -  custeiem  a

estruturação física e operacional de todos os comitês de bacia hidrográficas até a

implantação no respectivo comitê do instrumento de cobrança pelo uso da água.

Objetiva-se ainda alterar o inciso II do art. 5º da Lei 15.910, de 2005, que trata da

modalidade não reembolsável do fundo, para constar que este terá seus recursos

aplicados  em  ações  de  custeio  e  estruturação  física  e  operacional  de  todos  os

comitês  de  bacia  hidrográficas,  além  do  pagamento  de  despesas  de  consultoria,
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elaboração e implantação de projetos ou empreendimentos de proteção e melhoria

dos recursos hídricos aprovados pelos comitês de bacias hidrográficas da respectiva

área de influência ou, na falta ou omissão destes, pelo CERH.

A proposição acrescenta ainda o inciso IV no § 4º do art. 5º da Lei nº 15.910, de

2005,  de  modo  que,  na  aplicação  dos  recursos  não  reembolsáveis,  será  dada

prioridade, também, ao financiamento de projetos que tenham como objetivo ações

de  custeio  da  estruturação  física  e  operacional  de  todos  os  comitês  de  bacia

hidrográficas previstos e instituídos, com vistas ao fortalecimento de sua atuação.

Por fim, acrescenta, no mesmo art. 5º, o § 8º, estabelecendo o percentual de até

7,5%  dos  recursos  do  fundo  para  o  custeio  das  ações  de  estruturação  física  e

operacional dos comitês de bacia hidrográficas, nos termos do regulamento.

Feitas essas considerações, passamos à análise da proposição.

Conforme a exposição de motivos apresentada, o projeto encaminhado tem como

objetivo buscar maior segurança na aplicação e interpretação das normas jurídicas,

especialmente  quanto  aos  procedimentos  a  serem  adotados  para  liberação  de

recursos financeiros do Fhidro. Pretende-se ainda causar um impacto positivo sobre o

meio  ambiente,  uma vez  que  as  alterações  propostas  permitirão  o  acesso  a  um

montante  de  recursos  que  serão  usados  para  promoção  da  estruturação  e

manutenção  dos  comitês  de  bacia  hidrográfica,  fortalecendo  sua  atuação  como

instrumento de gestão de recursos hídricos.

Cumpre-nos  observar  que,  nos  termos  do  art.  2º  do  Decreto  nº  45.230,  de

4/12/2009,  que  regulamenta  a  Lei  15.910,  de  2005,  aos  Comitês  de  Bacias

Hidrográficas, como órgãos deliberativos e normativos, compete fomentar programas

de  capacitação  para  a  participação  dos  segmentos  sociais  para  elaboração  e

encaminhamento ao Fhidro de programas e projetos de acordo com seus respectivos

planos diretores e demais deliberações; deliberar, de acordo com seus respectivos

planos  diretores  e  demais  determinações  sobre  gestão  de  recursos  hídricos,

programas e projetos em sua área de atuação e apresentar relatório de atividades e

planejamento orçamentário anualmente ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Sobre a destinação de recursos do Fhidro para Comitês de Bacias Hidrográficas, o

referido decreto dispõe que, para os comitês que tenham instituídas as agências de
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bacia ou entidades a elas equiparadas, o valor referente será repassado diretamente

a esta entidade, na forma prevista pelos respectivos contratos de gestão. Por outro

lado, nos casos de comitês que ainda não tenham agência de bacia ou entidades a

ela equiparadas, os recursos a que se refere o art. 3º poderão ser repassados, após

deliberação de aprovação da indicação pelo respectivo Comitê, bem como do plano

anual  de  trabalho,  a  consórcios  ou  associações  intermunicipais  de  bacias

hidrográficas,  a  associações  regionais  e  multissetoriais  de  usuários  de  recursos

hídricos, a organizações não governamentais e a organizações técnicas de ensino e

pesquisa.

Ressaltamos que a matéria objeto da proposição em estudo se insere no domínio

de competência legislativa estadual, consoante o previsto no inciso I do art. 24 da

Constituição  da  República,  que  estabelece  competência  concorrente  para  legislar

sobre direito financeiro.

Relativamente à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há, no caso,

que impeça a tramitação do projeto nesta Casa Legislativa.

A  alteração  proposta,  dando  cumprimento  ao  disposto  na  Lei  Complementar

Estadual nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção de

fundos estaduais,  está a definir  os  critérios  a serem adotados para  liberação dos

recursos financeiros do Fhidro.

Ademais,  na  esteira  da  mensagem do autor,  tendo em vista  que as  alterações

propostas  no  Fhidro  irão  permitir  o  envio  de  recursos  para  a  promoção  da

estruturação  e  manutenção  dos  comitês  de  bacia  hidrográfica,  fortalecendo  sua

atuação como instrumento de gestão de recursos hídricos, cumpre dizer que o art.

225, “caput”, da Constituição da República atribui ao poder público e à sociedade o

dever  de proteger  o  meio ambiente,  bem de uso comum de todos e essencial  à

qualidade de vida. Em seu § 1º, o referido artigo estabelece as obrigações dos entes

federativos, no intuito da conservação, recuperação e tutela dos recursos naturais e

da  biodiversidade.  A mesma Carta,  no  art.  23,  VI,  estabelece como competência

comum dos entes políticos cuidar do meio ambiente, da fauna, da flora, da poluição e

dos recursos naturais.

Os recursos hídricos são de domínio público e pertencem à União e aos Estados,
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nos termos dos arts.  20 e 26 da  Constituição da República.  Da mesma forma,  a

Constituição do Estado dedica um capítulo aos recursos hídricos. Por seu turno, a

legislação estadual de águas, de natureza infraconstitucional, reafirma os princípios e

os  fundamentos  da  política  nacional  de  recursos  hídricos,  enfatizando  seu  valor

ecológico,  social  e  econômico,  e  dispõe  que  sua  utilização  deve  pautar-se  pelo

princípio do desenvolvimento sustentável.

Não obstante o exposto, ressaltamos a necessidade de apresentar a Emenda nº 1

ao final redigida, com o intuito de limitar a aplicação de recursos do fundo apenas aos

comitês estaduais.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.783/2012 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso IV do § 4º do art. 5º da Lei nº 15.910, de 2005, acrescentado pelo

art. 2º do projeto, a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

'Art. 5º – (...)

§ 4º - (...)

IV - ações de custeio da estruturação física e operacional de todos os comitês de

bacia hidrográficas previstos e instituídos, no Estado de Minas Gerais, com vistas ao

fortalecimento de sua atuação.'.”.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - André Quintão - Gustavo Valadares - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.784/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 172/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei  em epígrafe, que visa autorizar a Fundação Rural Mineira –

Ruralminas – a doar ao Município de Matias Cardoso o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2012 e encaminhada às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.784/2012 tem como finalidade autorizar a Fundação Rural

Mineira – Ruralminas – a doar ao Município de Matias Cardoso o imóvel com área de

13,7337ha, equivalente a 137.337m², a ser desmembrada da área de um imóvel de

130.000ha, situado no Município de Matias Cardoso, registrado sob o nº 3.358, às fls.

215 do Livro nº 3-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manga.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será destinado à

construção de conjunto  habitacional,  o  que vai  ao  encontro  do  interesse daquela

comunidade.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão do bem 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; o art. 3º estabelece

que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos,

o Município não houver procedido ao registro do imóvel;  e o art.  4º dispõe que o

Município de Matias Cardoso encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão  –  Seplag  –  documento  que  comprove  a  destinação  do  bem  conforme

estabelecido nessa autorização.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa e licitação para a alienação de imóveis e, em seu § 5º,  estende essas

exigências às autarquias e fundações públicas. O dispositivo excepciona a exigência

de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da lei.

Há que se observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige, para órgãos da administração

direta  e  entidades  autárquicas  e  fundacionais,  autorização  legislativa,  avaliação

prévia,  interesse  público  justificado  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,
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dispensada esta no caso de doação.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.784/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  André

Quintão - Gustavo Valadares - Glaycon Franco - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.811/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Doutor Wilson Batista, pretende assegurar

aos cidadãos mineiros, pacientes em idade reprodutiva submetidos ao tratamento de

câncer,  o acesso às técnicas de preservação de gametas e ao tratamento para a

procriação medicamente assistida.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/2/2012,  a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, 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

O projeto em análise pretende assegurar a todos os cidadãos mineiros em idade

reprodutiva que se submeterem a tratamento de combate ao câncer que implique

esterilidade, o acesso às técnicas para a preservação, conservação, distribuição e

transferência de  seus gametas.  Os referidos gametas poderão ser  posteriormente

utilizados  em  tratamento  no  âmbito  da  rede  pública  estadual  de  saúde  para  a

procriação medicamente assistida.

Nos  termos  da  proposição,  o  paciente,  independentemente  do  seu  sexo,  que

receber diagnóstico de câncer e tiver prescrito  o tratamento por meio de cirurgia,
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quimioterapia e radioterapia que implique infertilidade,  terá prioridade na coleta de

seus gametas para a sua preservação.

O Estado deverá assegurar ao paciente não apenas a coleta dos gametas, mas

também todo o tratamento de procriação medicamente assistida.

A realização da coleta e do tratamento exigirá o consentimento livre e esclarecido

do beneficiário, vedando-se a manifestação de vontade por procurador.

O  art.  3º  da  proposta  contém  autorização  para  que  o  Estado,  visando  o

cumprimento  da  obrigação  por  ela  criada,  formalize  convênios  ou  contratos  com

empresas especializadas em procriação medicamente assistida quando não houver

em  sua  rede  pública  órgãos  tecnicamente  habilitados  a  ofertar  este  tipo  de

tratamento.

Por  fim,  o  art.  4º  estabelece  a  competência  do  Poder  Executivo  estadual  para

regulamentar  a  lei,  definindo  as  normas  especificadoras  dos  requisitos  para  a

execução de cada técnica de procriação medicamente assistida, bem como fornecer

licença e fiscalizar os estabelecimentos que pretendam desempenhar tais funções.

Inicialmente, é necessário destacar que a proposição trata do tema planejamento

familiar, direito constitucional disposto no art. 226, § 7º, da Constituição Federal de

1988, regulamentando a obrigação do Estado de propiciar recursos educacionais e

científicos para o seu exercício pelos cidadãos.

A  proposta  preocupa-se  especialmente  com  o  asseguramento  do  direito  ao

planejamento familiar por parte dos cidadãos que se submeterem ao tratamento de

câncer e, por consequência, tornarem-se inférteis.

Nos termos do art. 3º da Lei Federal 9.263, de 12/1/96, o planejamento familiar é

parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal,

dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde.

Ou seja, a temática em questão acaba por adentrar na seara da proteção e defesa

da saúde, matéria que se encontra no rol de competências legislativas concorrentes

entre a União e os Estados (art. 24, XII, da Constituição Federal de 1988).

Sendo  assim,  cabe  à  União  Federal  editar  as  normas  gerais  e  aos  Estados

suplementá-las,  exercendo a competência legislativa plena (supletiva)  em caso de

ausência de norma geral federal.
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Ressaltamos que o acesso à saúde é um direito social de todo cidadão (art. 6º da

Constituição Federal), sendo um dever das três esferas federativas disponibilizarem,

de forma integrada, a infraestrutura necessária para o seu exercício (arts. 23, II, e 196

da Constituição Federal de 1988).

De forma a organizar e viabilizar esse direito, a Constituição Federal estabeleceu

que  as  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e

hierarquizada  e  constituem  um  sistema  único,  fundamentado  nos  princípios  da

descentralização,  com  direção  única  em  cada  esfera  de  governo,  atendimento

integral,  com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços

assistenciais e da participação da comunidade (art. 198 da Constituição Federal).

A Lei Federal nº 9.263, de 12/1/96, estabeleceu expressamente em seus arts. 4º e

5º ser da competência do Sistema Único de Saúde – SUS – promover condições e

recursos  informativos,  educacionais,  técnicos  e  científicos  que  assegurem  o  livre

exercício do planejamento familiar bem como o treinamento de recursos humanos,

com ênfase na capacitação do pessoal técnico necessário para a promoção de ações

de atendimento à saúde reprodutiva.

Já o art. 6º do mesmo diploma legal prevê que as ações de planejamento familiar

serão exercidas pelas instituições públicas e privadas, competindo à direção nacional

do SUS definir as normas gerais de planejamento familiar.

O SUS, através da Portaria nº 426/GM, de 22/3/2005, instituiu a Política Nacional

de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida.

Referido  ato  normativo  dispõe  que  a  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  em

Reprodução  Humana  Assistida  deve  ser  implantada  de  forma  articulada  entre  o

Ministério da Saúde, as Secretarias de Estado de Saúde e as Secretarias Municipais

de  Saúde,  viabilizando:  organizar  uma  linha  de  cuidados  integrais,  identificar  os

determinantes e condicionantes dos principais problemas de infertilidade em casais

em  sua  vida  fértil,  definir  critérios  técnicos  mínimos  para  o  funcionamento,  o

monitoramento e a avaliação dos serviços que realizam os procedimentos e técnicas

de reprodução humana assistida, entre outros objetivos.

Diante do exposto, quanto ao aspecto da competência, não restam dúvidas de que

o Estado possui a atribuição de legislar sobre o tema, e o conteúdo veiculado na
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proposição não conflita com normas gerais da União que tratam do assunto.

Frise-se que no âmbito  estadual  já  existe  a Lei  nº  11.334,  de  20/12/93,  a qual

estabelece diretrizes a serem seguidas pelo Estado quando da implementação de

políticas públicas e ações voltadas para a assistência à saúde reprodutiva da mulher

e do homem.

Nos  termos  do art.  2º  da  referida  lei  estadual,  o  poder  público  deve  garantir  a

implementação de serviços que assegurem a integralidade das ações de saúde bem

como o favorecimento do livre exercício dos direitos reprodutivos.

Portanto, a proposição em questão vai ao encontro das disposições da lei estadual

acima citada na medida em que regulamenta a prestação de um serviço público que

visa o asseguramento da saúde reprodutiva do homem e da mulher.

Vale destacar que a Constituição do Estado não inseriu a matéria saúde pública no

rol taxativo de iniciativas exclusivas, razão pela qual não há óbice à deflagração do

processo legislativo por parlamentar.

Nesse sentido, assim já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

“(...)  As  hipóteses  de  limitação  da  iniciativa  parlamentar  estão  previstas,  em

“numerus clausus”, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao

funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores

e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 2. Reconhecimento, pelas Turmas desta

Corte,  da obrigatoriedade do custeio do exame de DNA pelo Estado-membro,  em

favor de hipossuficientes. 3. O custeio do exame pericial da justiça gratuita viabiliza o

efetivo  exercício do direto à assistência  judiciária,  consagrado no artigo 5º,  inciso

LXXIV, da CB/88. (...)” (ADI 3394 / AM; Relator Min. Eros Grau; DJ 24-08-2007)

Há ainda que destacar que o acesso aos serviços públicos de saúde é um direito

fundamental  do  cidadão,  e  a  inércia  do  Estado  na  sua  regulamentação  e

implementação configura-se como omissão inconstitucional.

É o que já consagrou o Supremo Tribunal Federal:

“(...) O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste

a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à

vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no

plano  da  organização  federativa  brasileira,  não  pode  mostrar-se  indiferente  ao
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problema da saúde da  população,  sob pena de incidir,  ainda que por  censurável

omissão,  em  grave  comportamento  inconstitucional.  A  interpretação  da  norma

programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente. - O

caráter programático da regra inscrita no art.  196 da Carta Política -  que tem por

destinatários  todos  os  entes  políticos  que  compõem,  no  plano  institucional,  a

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa

constitucional  inconsequente,  sob  pena  de  o  Poder  Público,  fraudando  justas

expectativas nele  depositadas pela  coletividade,  substituir,  de  maneira  ilegítima,  o

cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade

governamental  ao que determina a  própria  Lei  Fundamental  do  Estado.  (...)”  (RE

271286 AgR/RS; Relator Min. Celso de Mello; DJ 24-11-2000)”

Entretanto,  conforme será abaixo exposto,  há alguns  pontos na proposição que

merecem retificações para sua melhor  adequação ao ordenamento  jurídico,  razão

pela qual sugerimos ao final o Substitutivo nº 1.

Quanto ao art.  1º,  percebe-se que seu texto limita o âmbito de abrangência da

prestação do serviço público de saúde apenas para os cidadãos mineiros (nascidos

no Estado de Minas Gerais). Contudo, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Constituição

Federal de 1988, constitui  objetivo fundamental da República Federativa do Brasil

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem. Além disso, o art. 5º, “caput”,

da Constituição Federal consagra como direito fundamental do cidadão o tratamento

igualitário, o qual veda discriminações desarrazoadas, não respaldadas por valores

constitucionalmente aceitos.

No caso em apreço, o fator de discriminação proposto para restringir a abrangência

dos  serviços (origem do cidadão)  não é aceito pela  Constituição Federal,  a  qual,

como já visto, veda expressamente discriminações por razões de origem.

Quanto ao art. 3º da proposição, destacamos a sua desnecessidade. A celebração

de contratos  ou convênios  por  parte do Chefe do Poder  Executivo  não demanda

aprovação ou autorização legislativa. O art. 90, XVI, da Carta mineira estabelece ser

da competência privativa do Governador do Estado celebrar convênio com entidade

de direito público e privado.

Dessa  forma,  o  Poder  Legislativo  não  tem  competência  para  editar  norma
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autorizando o Executivo a firmar convênio ou contrato, uma vez que a celebração de

tais  instrumentos  negociais  é  atividade  de  caráter  eminentemente  administrativo,

sendo, portanto, da competência deste último.

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,  o  qual  determinava  que  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”.

Com  relação  ao  art.  4º,  entendemos  que  ele  conflita  com  as  disposições

estabelecidas pelo art. 8º, § 1º, inciso VIII, da Lei Federal 9.782, de 26/1/99.

Isso  porque  o  citado  dispositivo  da  referida  lei  federal  estabelece  ser  da

competência  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  a  regulamentação,  o

controle  e  a  fiscalização  dos  serviços  de  procriação  assistida,  razão  pela  qual  a

regulamentação e o licenciamento da referida atividade não se encontram na esfera

de competência do Estado.

Informamos que os aspectos orçamentários e financeiros, bem como a adequação

às  disposições  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  serão,  no  momento  oportuno,

analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.811/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

Assegura o acesso às técnicas de preservação de gametas e ao tratamento para a

procriação medicamente assistida aos pacientes em idade reprodutiva submetidos ao

tratamento de câncer no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Ficam assegurados a todos  os  cidadãos em idade reprodutiva  que se

submeterem ao tratamento de combate ao câncer que implique sua esterilidade o

acesso às técnicas para a preservação, conservação, distribuição e transferência de

seus gametas, que serão utilizados em tratamento para a procriação medicamente

assistida, na rede pública de saúde do Estado.

§ 1º - O cidadão ou cidadã que receber o diagnóstico de câncer e tiver prescrito o

tratamento por meio de cirurgia, quimioterapia e radioterapia que implique infertilidade

terá prioridade na coleta de seus gametas para preservação.

§ 2º - Para efeitos desta lei, não apenas a coleta dos gametas será assegurada aos

pacientes em tratamento de câncer como também a todo o tratamento de procriação

medicamente assistida.

Art.  2º  -  Para  efeitos  desta  lei,  o  consentimento  do  beneficiário  será  livre  e

esclarecido, vedada a manifestação da vontade por procurador, e será formalizado

por  instrumento  particular,  que  conterá  necessariamente  os  seguintes

esclarecimentos:

I  -  a  indicação  médica  para  o  emprego  das  técnicas  de  tratamento  oncológico

consideradas infertilizantes, no caso específico;

II  -  os  aspectos  técnicos  e  as  implicações  médicas  das  diferentes  fases  das

modalidades de procriação medicamente assistida disponíveis;

Art.  3º  -  Caberá ao Poder Executivo a regulamentação da presente lei  inclusive

quanto a fixação das normas especificadoras dos requisitos  a serem preenchidos

pelos  usuários  para  a  execução  de  cada  técnica  de  procriação  medicamente

assistida.

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

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - Rosângela Reis - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.958/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 198/2012, o Governador do Estado enviou a esta
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Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2012 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.958/2012  tem  como  finalidade  conferir  a  necessária

autorização  para  que  o  Poder  Executivo  possa  doar  ao  Município  de  Couto  de

Magalhães  de  Minas  o  imóvel  constituído  pela  área  de  10.000m²,  situado  nesse

Município, e registrado sob o nº 7.707, a fls. 263/264 do Livro 3-G, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

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,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização, a existência de interesse público devidamente justificado.

Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao

funcionamento da Escola Municipal São Judas Tadeu, o que beneficiará o segmento

estudantil da comunidade do Município.

Na defesa do interesse coletivo, o art. 2º do projeto determina a reversão do bem

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; o art. 3º

estabelece que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de

cinco anos, o Município não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe

que o Município encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag -  documento que comprove a destinação do imóvel conforme estabelecido

nessa autorização.
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Diante de tais considerações, não há óbice à tramitação da proposição em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.958/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  André

Quintão - Bruno Siqueira - Gustavo Valadares - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.959/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 199/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Cataguases o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2012 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.959/2012  tem  como  finalidade  conferir  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Cataguases o

imóvel constituído pela área de 2.400m², situado nesse Município, registrado sob o nº

9.597, a fls.  1 do Livro 3-AH, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Cataguases.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

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,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida
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autorização, a existência de interesse público devidamente justificado.

Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao

funcionamento da Escola Municipal Manoel Pais Tiago, o que beneficiará a população

local,  uma  vez  que,  com  a  transferência  de  domínio,  a  administração  municipal

poderá realizar as melhorias necessárias na escola ali instalada.

Na defesa do interesse coletivo, o art. 2º do projeto de lei determina a reversão do

bem 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; o art. 3º

estabelece que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de

cinco anos, o Município não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe

que o Município encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel conforme estabelecido

nessa autorização.

Diante de tais considerações, não há óbice à tramitação da proposição em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.959/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - André Quintão - Gustavo Valadares - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.960/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 200/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Cataguases o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2012 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do
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Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.960/2012  tem  como  finalidade  conferir  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Cataguases o

imóvel constituído pela área de 2.000m², situado na Rua José Alício, nº 360, Bairro

Leonardo, nesse Município, e registrado sob o nº 20.604, a fls. 90vº do Livro 3-AR, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

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,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização, a existência de interesse público devidamente justificado.

Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao

funcionamento de escola municipal, o que beneficiará a população local.

Na defesa do interesse coletivo, o art. 2º do projeto de lei determina a reversão do

bem 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; o art. 3º

estabelece que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de

cinco anos, o Município não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe

que o Município encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel conforme estabelecido

nessa autorização.

Diante de tais considerações, não há óbice à tramitação da proposição em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.960/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 abril de de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rosângela Reis - Gustavo

Valadares - Glaycon Franco - André Quintão - Luiz Henrique.



183
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.651 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.651/2011, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sarzedo –

Apae –, com sede no Município de Sarzedo, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.651/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de Sarzedo, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de Sarzedo, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.715 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.715/2011,  de autoria  do Deput ado  Bonifácio Mourão,  que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente Vida e Esperança, com sede no

Município de Governador Valadares, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.715/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Vida e Esperança, com sede

no Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Beneficente  Vida  e

Esperança, com sede no Município de Governador Valadares.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Duarte Bechir, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.721 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.721/2011, de autoria do Deput ado Cássio Soares, que declara

de utilidade pública a ONG Projeto Saúde Oral Preventiva – Soprev –, com sede no

Município de Delfinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.721/2011

Declara de utilidade pública a ONG Projeto Saúde Oral Preventiva – Soprev –, com

sede no Município de Delfinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ONG  Projeto Saúde Oral Preventiva –

Soprev –, com sede no Município de Delfinópolis.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Duarte Bechir, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.734 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.734/2011, de autoria do Deput ado Delvito Alves, que declara
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de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de

Urucuia, com sede no Município de Urucuia, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.734/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de Urucuia, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de Urucuia, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 3/4/2012, as seguintes comunicações:

Do Deputado Tiago Ulisses em que notifica o falecimento do Sr. Pedro Olegário da

Silva, ocorrido em 24/3/2012, em Alterosa. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado  João  Vítor  Xavier  em  que  notificando  sua  viagem  ao  exterior  de

29/3/2012 a  8/4/2012,  para  integrar  missão diplomática do  governo do Estado.  (-

Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2012

ATAS

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/4/2012

Presidência dos Deputados Inácio Franco, Paulo Guedes e Rômulo Viegas

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  209,  210,  211,  212,  213,  214,  215  e  216/2012

(encaminhando os Projetos de Lei nºs 3.056, 3.057, 3.058 e 3.059/2012, a Indicação

nº 62/2012, o Projeto de Lei nº 3.060/2012 e solicitação de tramitação em regime de

urgência  para  o  referido  projeto,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.061/2012 e  solicitação  de

tramitação  em  regime  de  urgência  para  o  referido  projeto  e  o  Projeto  de  Lei  nº

3.062/2012, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 26/2012

- Projetos de Lei nºs 3.063 a 3.067/2012 - Requerimentos nºs 2.836 a 2.848/2012 -

Requerimentos  da  Deputada Liza  Prado  e  dos  Deputados  Dalmo Ribeiro  Silva  e

Bonifácio Mourão e outros e  Rômulo  Viegas -  Comunicações:  Comunicações das

Comissões  de  Participação  Popular,  de  Segurança  Pública,  de  Defesa  do

Consumidor,  de Transporte, de Esporte, de Saúde e de Educação e do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Guedes,

André Quintão, Antônio Júlio e Luiz Carlos Miranda - 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 Rômulo Viegas e Dalmo Ribeiro Silva e Bonifácio Mourão e

outros; deferimento - Questões de ordem - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio  Franco -  Paulo  Guedes  -  Dilzon  Melo  -  Alencar  da Silveira  Jr.  -  Adelmo

Carneiro Leão - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio

Júlio  -  Bruno Siqueira -  Carlin  Moura  -  Délio  Malheiros  -  Doutor  Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -
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Fred Costa - Glaycon Franco - Hélio Gomes - Juninho Araújo - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Rogério  Correia  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

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.

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

-  O  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 209/2012*

Belo Horizonte, 2 de abril de 2012.

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 Carmópolis de Minas o imóvel que especifica.

A presente doação visa beneficiar diretamente a população de Carmópolis de Minas

com a reforma do imóvel,  por parte do Município,  garantindo dessa forma o bom

atendimento escolar  da demanda da referida escola,  que atualmente funciona em

caráter  precário.  O  Município  também pleiteia  ampliar  a  oferta  do  Projeto  Tempo

Integral, o que beneficiará toda a comunidade daquela localidade.

Na  oportunidade,  esclareço  que  não  existe,  por  parte  do  Estado,  interesse  na
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ocupação do imóvel.

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 3.056/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmópolis de Minas o imóvel

que especifica.

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

Minas o imóvel constituído de terreno com área de 4.500,00m², situado na Praça dos

Passos, nº 33, Centro, registrado sob o nº 4.293, Livro 3-C, fls. 204, no Cartório do

Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira.

Parágrafo único -  O imóvel  descrito  no  “caput”  destina-se ao funcionamento  da

Escola Municipal Américo Leite.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Carmópolis de Minas não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4° - O Município de Carmópolis de Minas encami nhará à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão - SEPLAG - documento que comprove a destinação do

imóvel prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - 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 210/2012*

Belo Horizonte, 2 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa
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egrégia Assembleia projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Capim Branco o imóvel que especifica.

Tal proposta visa doar ao Município de Capim Branco, em atendimento a pedido

formulado pela  Prefeitura  Municipal,  o  imóvel  onde funcionava  a Escola  Estadual

Mestre Cornélio  para atender  as  séries iniciais  do ensino fundamental  do referido

Município.

Cabe ressaltar que o imóvel foi adquirido pelo Estado de Minas Gerais por doação

feita pelo Município de Capim Branco e que a Secretaria de Estado de Educação,

órgão ao qual o imóvel encontra-se vinculado, manifestou-se favorável à doação em

razão de não existirem projetos estaduais para a sua utilização.

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 3.057/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capim Branco o imóvel  que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Capim Branco o

imóvel com área de 700,00m², registrado sob o nº 1.855, às fls. 279, Livro 3-B, do

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Matozinhos.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” 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 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 - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido  no  art.  2º,  o  Município  de  Capim  Branco  não  houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art.  4º -  O Município de Capim Branco encaminhará à Secretaria  de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.
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Art. 5º - 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 211/2012*

Belo Horizonte, 2 de abril de 2012.

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 Barão do Monte Alto o imóvel que especifica.

A  doação  prevista  na  proposta  acolhe  solicitação  da  Administração  daquele

Município, que objetiva regularizar a situação de propriedade do imóvel,  para que

possam ser efetivadas melhorias no prédio onde funciona a Escola Municipal Maria

Messias  Soares,  bem  como  para  que  se  possa  construir  no  imóvel  quadra

poliesportiva e academia da saúde, para atender a comunidade local.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual o imóvel

encontra-se vinculado, manifestou-se favorável à doação em razão de não existirem

projetos estaduais para a sua utilização.

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 3.058/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barão do Monte Alto o imóvel

que especifica.

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

Alto  o  imóvel  com  área de  10.000,00m²,  situado na Fazenda Reduto,  Distrito  de

Cachoeira Alegre, Município de Barão do Monte Alto, registrado sob o nº 3.110, às fls.

104, Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palma.

Parágrafo único -  O imóvel  descrito  no  “caput”  será  destinado à  construção de

academia da saúde e quadra poliesportiva para atender à comunidade local e ao
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funcionamento de escola municipal.

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 - O Município de Barão do Monte Alto encaminhará à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista

no parágrafo único do art. 1º.

Art. 4º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Barão do Monte Alto não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 5º - 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 212/2012*

Belo Horizonte, 2 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Ao amparo do inciso V do art. 90, da Constituição do Estado, cumpre-me submeter

à consideração dessa egrégia Assembleia o anexo projeto de lei, pelo qual se dá a

denominação de Escola Estadual Rubem Tomich, de ensino fundamental e ensino

médio - EJA, a estabelecimento de ensino instalado e em funcionamento na Unidade

Penitenciária de Teófilo Otoni, naquele Município.

A instalação e integração do referido estabelecimento à rede pública estadual fez-se

em consonância com o disposto na Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei

de Execução Penal. Com efeito, cumpre ao Estado - nos termos da referida norma

legal - proporcionar assistência educacional aos presos, internados e egressos, aí

compreendidas a instrução escolar  e a formação profissional,  em estabelecimento

integrado ao sistema escolar da Unidade Federativa. Ocorre que, uma vez instalada a

Escola, foi seu primeiro Diretor exatamente o Professor Rubem Tomich, que ora se

pretende  homenagear.  Por  outro  lado,  a  presente  iniciativa  se  faz  em  completa

harmonia com a Lei Estadual nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe
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sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

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.

Justificação

O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Rubem Tomich, de ensino fundamental e ensino médio - EJA, à Escola Estadual de

Ensino Fundamental e Médio - EJA, funcionando na Unidade Penitenciária de Teófilo

Otoni, situada na Estrada de São Miguel do Pita Caixa, Município de Teófilo Otoni.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela Comunidade Escolar da

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, que, em reunião realizada no

dia  6/11/2011,  homologou,  pela  unanimidade  dos  votos  dos  seus  membros,  a

indicação do nome de  Escola  Estadual  Rubem Tomich,  de  ensino  fundamental  e

médio - EJA, para denominação da referida unidade de ensino.

Rubem  Somerlate  Tomich  destacou-se  por  notórias  qualidades  e  relevantes

serviços prestados à comunidade. Foi o primeiro Diretor da Penitenciária de Teófilo

Otoni,  permanecendo no cargo por dois anos.  Nesse período,  desenvolveu vários

projetos  na  unidade  penitenciária.  Era  advogado,  cronista,  professor  e  sempre

buscava aperfeiçoar e expandir seus conhecimentos em prol da educação, tornando-

se modelo de competência e honradez profissional a ser seguido.

O homenageado nasceu em 15 de dezembro de 1921 e faleceu em 7 de julho de

2002.

Cumpre registrar que, no Município de Teófilo Otoni, não existe estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação, ora proposta, guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 21 de março de 2012.
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Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.059/2012

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Teófilo Otoni.

Art.  1º  -  Fica denominada Escola Estadual Rubem Tomich a escola estadual  de

ensino  fundamental  e  médio  -  EJA instalada  na  Unidade  Penitenciária  de  Teófilo

Otoni, situada na Estrada de São Miguel do Pita Caixa, naquele Município.

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 213/2012*

Belo Horizonte, 2 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, e em

atenção ao disposto na alínea “c” do inciso II do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28

de agosto de 1985, submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o

nome  de  Márcio  Luiz  Bunte  de  Carvalho  para  compor  o  Conselho  Estadual  de

Educação junto à Câmara de Ensino Superior, em substituição à indicação de Maria

Mercedes Guerra Amaral.

Ressalte-se,  nos  termos  da Lei,  que  o  indicado  é  atuante  nas  áreas  afetas  às

competências  do Conselho Estadual  de Educação,  bem como detentor de notório

saber e experiência em matéria de educação.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se à Mensagem nº 166/2012.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 62/2012

Indicação do nome do Sr. Márcio Luiz Bunte de Carvalho para compor o Conselho

Estadual de Educação, em substituição à indicação da Sra. Maria Mercedes Guerra

Amaral.
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- Anexe-se à Mensagem nº 166/2012.

“MENSAGEM Nº 214/2012*

Belo Horizonte, 4 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

o Projeto de lei incluso que altera a Lei nº 19.969, de 26 de dezembro de 2011, que

autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - e dá outras providências.

Consoante Exposição de Motivos, enviada pelo Secretário de Estado Adjunto de

Fazenda,  o  escopo  primordial  da  alteração  ora  proposta  é  obter  autorização

legislativa para que o Estado de Minas Gerais possa realizar alteração de valor nas

operações de crédito junto ao BNDES e redistribuir este recurso em dois programas

distintos junto a este mesmo agente financiador. Registre-se que as operações de

crédito “sub examine” têm por objetivo financiar atividades e projetos do Estado, em

especial ações definidas no Plano Plurianual de Ação Governamental, relacionadas

com infraestrutura, mobilidade urbana e segurança pública.

Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, solicito a essa egrégia Assembleia

Legislativa que o referido Projeto de lei seja apreciado em regime de urgência.

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.

Exposição de Motivos

Assunto: Anteprojeto de Lei que objetiva alterar a Lei nº 19.969, de 26 de dezembro

de 2011, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito para os fins

que mencionam.

O projeto de lei tem por finalidade buscar autorização legislativa para que o Estado

de  Minas  Gerais  possa realizar  alterações  de valor,  de  R$1.350.000.000,00  para

R$2.449.816.000,00,  nas  operações  de  crédito  junto  ao  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - e redistribuir este recurso em dois

programas distintos junto a este mesmo agente financiador.
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A  alteração  ora  proposta  deve-se  a  alteração  de  escopo  da  operação  em

contratação junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, vez que este

agente  financiador  demonstrou,  após  as  negociações,  disponibilidade  para

empréstimo para o setor rodoviário apenas a partir do exercício 2013. Assim, dada a

previsão orçamentária e a necessidade de utilização desses recursos ainda em 2012,

optou-se por reestruturar a operação de crédito a ser contratada junto ao BNDES,

segregando o Programa de Infraestrutura Rodoviária, e destinar à operação o valor

outrora previsto para o Programa Minas Logística.

Considerando tal perspectiva, a solicitação de financiamento externo é a alternativa

que se apresenta ao executivo estadual para dar continuidade a políticas públicas de

segurança,  incentivo  à  mobilidade  urbana  e  o  desenvolvimento  da  infraestrutura

estadual.  Não se deduza dessa afirmativa que o Governo de Minas Gerais irá se

eximir da responsabilidade de investir no setor com recursos próprios, uma vez que

há para os projetos em questão uma estimativa de recursos previstos no PPAG, para

o período 2012-2015, o montante de aproximadamente 866 milhões de reais.

A título de garantia e/ou contra garantia, o projeto prevê a vinculação, pelo Estado,

de sua cota da repartição constitucional  das receitas  tributárias estabelecidas nos

arts.  157 e 159 da Constituição da República,  complementada pela vinculação de

suas receitas próprias, estabelecidas no art. 155 da Carta Magna.

Finalmente,  as  propostas  de  contratação  submetida  a  essa  laboriosa  Casa

Legislativa não encontrá óbice do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal -

Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Pedro Meneguetti, Secretário de Estado Adjunto de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.060/2012

Altera a Lei nº 19.969, de 26 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo

a  contratar  operação  de  crédito  com  o  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento

Econômico e Social - BNDES - e dá outras providências.

Art.  1º - A Lei nº 19.969, de 26 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar duas operações de crédito

com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES -, no valor
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total  de  até  R$2.449.816.000,00  (dois  bilhões  quatrocentos  e  quarenta  e  nove

milhões  e  oitocentos  e  dezesseis  mil  reais),  a  serem aplicados  na execução dos

seguintes programas:

I - 2º Programa de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - PDI II, no valor de

até R$469.773.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões setecentos e setenta

e três mil reais); e

II - Programa de Infraestrutura Rodoviária, no valor de até R$1.980.043.000,00 (um

bilhão novecentos e oitenta milhões e quarenta e três mil reais).

Parágrafo único - As operações de que trata o “caput” têm por objetivo financiar

atividades e projetos do Estado de Minas Gerais, em especial as ações definidas no

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG, a seguir relacionadas:

I - infraestrutura;

II - mobilidade urbana; e

III - segurança pública.

Art.  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer  como  garantia  para  a

realização  das  operações  de  crédito  previstas  nesta  lei,  as  cotas  e  as  receitas

tributárias  a  que  se  referem  os  arts.  157  e  159,  I,  “a”,  e  II  da  Constituição  da

República.

Parágrafo único - Havendo garantia da União para a realização das operações de

crédito,  objeto  desta  lei,  fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer  como

contragarantia à União as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e

os recursos de que tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II da Constituição da República.

Art. 3º - Os recursos provenientes das operações de crédito de que trata esta lei

serão consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4º - O orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes das operações de crédito autorizadas por esta lei.”.

Art. 2º - 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. 208, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto anterior.



198
____________________________________________________________________________

“MENSAGEM Nº 215/2012*

Belo Horizonte, 4 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

o Projeto de lei incluso que altera a Lei nº 19.960, de 23 de dezembro de 2011, que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  com  o  Banco

Interamericano de Desenvolvimento - BID - e dá outras providências.

A finalidade da alteração ora proposta é obter autorização legislativa para que o

Estado possa realizar alteração de valor e de finalidade na operação de crédito junto

ao BID, anteriormente destinada a financiar ações estabelecidas no Programa Minas

Logística,  conforme  se  verifica  da  anexa  Exposição  de  Motivos  da  Secretaria  de

Estado de Fazenda.

Expostas, assim, as razões de minha iniciativa,  e tendo em vista a natureza da

matéria,  venho  solicitar  que  a  apreciação  da  propositura  se  faça  em  caráter  de

urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado.

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.

Exposição de Motivos

Assunto: Anteprojeto de Lei que objetiva alterar a Lei nº 19.960, de 23 de dezembro

de 2011, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com o Banco

Interamericano de Desenvolvimento - BID - para os fins que mencionam.

O projeto de lei tem por finalidade buscar autorização legislativa para que o Estado

de  Minas  Gerais  possa  realizar  alterações  de  valor  e  finalidade  na  operação  de

crédito junto  ao  Banco Interamericano de Desenvolvimento -  BID -,  anteriormente

destinada a financiar ações estabelecidas no Programa Minas Logística.

As alterações ora proposta devem-se à incompatibilidade do fluxo de ingresso dos

recursos tomados de empréstimo junto ao BID e a execução do Programa Minas

Logística,  vez  que  o  agente  financiador  demonstrou,  após  as  negociações,

disponibilidade para empréstimo para o setor rodoviário apenas a apartir do exercício



199
____________________________________________________________________________

2013, tornando inviável a aplicação nas ações anteriormente pleiteadas.

Não obstante essa indisponibilidade será possível o ingresso de recursos para a

área de Defesa Social, motivo pelo qual a operação doravante terá por objetivo geral

reduzir a incidência da criminalidade violenta no Estado de Minas Gerais, garantindo

a continuidade e o devido aprimoramento da política estadual de segurança pública,

com foco no paradigma da segurança cidadã.

Considerando tal perspectiva, a solicitação de financiamento externo é a alternativa

que se apresenta ao executivo estadual para dar continuidade a uma política pública

de controle da criminalidade que tem apresentado bons resultados. Não se deduza

dessa afirmativa que o Governo de Minas Gerais irá se eximir da responsabilidade de

investir no setor com recursos próprios. Há uma estimativa de recursos previstos no

PPAG, para o período 2012-2015, no montante de 647 milhões de reais. Além disso,

o Estado está finalizando os procedimentos para contratação de empréstimo junto ao

BNDES, no montante de 137 milhões de reais. Desse total, 10 milhões de dólares

serão destinados à contrapartida do Estado de Minas Gerais ao empréstimo solicitado

ao BID.

Pedro Meneguetti, Secretário de Estado Adjunto de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.061/2012

Altera a Lei nº 19.960, de 23 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo

a realizar operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

- e dá outras providências.

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 19.960, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo  autorizado a realizar  operação de crédito,  em

moeda estrangeira, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento -  BID -,  em

valor  equivalente  a  até  US$80.000.000,00  (oitenta  milhões  de  dólares  norte-

americanos), a serem aplicados na execução das ações estabelecidas no Programa

de Fortalecimento da Segurança Cidadã.

Parágrafo  único  -  A operação  de que  trata  o  “caput”  tem  por  objetivo  financiar

atividades e projetos do Estado, em especial as ações definidas no Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG, a seguir relacionadas:
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I - Minas Mais Segura;

II - Infraestrutura de Defesa Social;

III - Ensino e Treinamento dos Servidores do Sistema de Defesa Social;

IV - Gestão Integrada de Defesa Social;

V - Copa do Mundo 2014;

VI - Apoio à Administração Pública; e

VII - Modernização da Gestão no Ministério Público.”

Art. 2º - 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. 208, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 216/2012*

Belo Horizonte, 4 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada  deliberação  dessa

egrégia  Assembleia,  o  incluso  projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a

contratar operação de crédito com a Corporação Andina de Fomento - CAF - e dá

outras providências.

A medida decorre de estudos realizados no âmbito  da Secretaria  de Estado de

Fazenda  e  encontra-se  delineada,  em  seus  contornos  gerais,  na  exposição  de

motivos a mim encaminhada pela Pasta, texto que faço anexar, por cópia, à presente

Mensagem, para conhecimento dessa ilustre Casa Legislativa.

Enunciados,  assim,  os  motivos  que  embasam  a  propositura,  reitero  a  Vossa

Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Assunto: Anteprojeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito  com  a  Corporação  Andina  de  Fomente  –  CAF,  destinada  à  execução  do

Programa Caminhos de Minas.

O projeto de lei tem por finalidade buscar autorização legislativa para que o Estado

de Minas Gerais possa a realizar cooperação de crédito com a Corporação Andina de
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Fomento – CAF, destinada a financiar ações estabelecidas no Programa Caminhos

de Minas.

Os recursos tomados de empréstimo junto à CAF serão utilizados para a ampliação

da  capacidade  de  rodovias  que  exerçam  o  papel  integrador  de  regiões  socio-

econômicas interdependentes no Estado de Minas Gerais. Também, possibilitarão a

melhoria do acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves - AITN, “vis-à-vis” a

ampliação de sua capacidade e desenvolvimento do em longo prazo.

A título de contragarantia à União, o projeto prevê a vinculação, pelo Estado, de sua

cota da repartição constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e

159 da Constituição da República, complementada pela vinculação de suas receitas

próprias, estabelecidas no art. 155 da Carta Magna. Trata-se, pois, de uma exceção

ao princípio orçamentário da não-afetação da receita de impostos, com amparo no

art. 47 da Resolução 43 do Senado Federal, que permite a vinculação de receitas

próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155, e dos recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a” e II, da Constituição Federal, para a prestação de

garantia ou contragarantia à União e suas autarquias e fundações.

Ademais, nos termos da Lei Orçamentária Estadual de 2012, as receitas tributárias

e  cotas  previstas  nos  arts.  155,  157  e  159  da  Constituição  Federal  montam

aproximadamente  R$22 bilhões e  em contrapartida o serviço da  dívida  contratual

soma, aproximadamente, R$4,2 bilhões,  mantidas as mesmas proporções para os

demais  exercícios,  o  que  demonstra  serem  as  receitas  do  Estado  mais  que

suficientes para a operação pretendida.

Finalmente,  a  proposta  não  encontra  óbice  do  ponto  de  vista  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal  – Lei  Complementar Federal  101/2000,  nem do ponto de

vista orçamentário.

Pedro Meneguetti, Secretário de Estado Adjunto de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.062/2012

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

Andina de Fomento - CAF - e dá outras providências.

Art.  1º  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a  realizar  operação de crédito,  em

moeda  estrangeira,  com  a  Corporação  Andina  de  Fomento  -  CAF  -,  em  valor
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equivalente  a  até  US$300.000.000,00  (trezentos  milhões  de  dólares  norte-

americanos), a serem aplicados na execução das ações estabelecidas no Programa

Caminhos de Minas.

Parágrafo  único  -  A operação  de que  trata  o  “caput”  tem  por  objetivo  financiar

atividades e projetos do Estado, em especial as ações definidas no Plano Plurianual

de Ação Governamental – PPAG.

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

as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II da Constituição da República.

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5º - 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

Da Sra. Adriana Rigon Weska, Diretora de Desenvolvimento da Rede de Ifes do

Ministério da Educação (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s

576/2011, da Comissão de Assuntos Municipais, e 2.074/2011, do Deputado Neilando

Pimenta.

Do  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Meio  Ambiente,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.095/2011 ,  Comissão  de  Participação

Popular.

Do Sr. Alex Sandro Gonçalves Pereira, Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.375/2011,  da  Comissão do

Trabalho.

Da Sra. Carmen Silveira de Oliveira, Secretária Nacional de Promoção dos Direitos

da Criança e do Adolescente, prestando informações relativas ao requerimento da
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Comissão de Direitos Humanos encaminhado pelo Ofício nº 1.870/2011/SGM.

Do  Sr.  Cássio  Soares,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social  (4),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 2.089, 2.103, 2.026 e 2.080/2011, da

Comissão de Participação Popular.

Do Cel. PM Divino Pereira de Brito, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG (2),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.174,  da  Comissão  de

Segurança Pública, e 879/2011, do Deputado Hélio Gomes.

Do Cel. PM Antônio Badaró Bianchini, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG

(2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 1.831 e 1.272/2011, da

Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Cristiano Monteiro Parreiras, Gerente-Geral de Meio Ambiente e Relações

Institucionais da Ferrous Resources do Brasil S.A., prestando informações relativas

ao requerimento da Comissão de Meio Ambiente encaminhado por meio do Ofício nº

108/2012/SGM.

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  Diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da

Presidenta da República (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s

2.072/2011, do Deputado Neilando Pimenta, e 2.601/2012, da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura  (3),  prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 2.035, 2.086 e 2.08 8/2011/2011, da Comissão de

Participação Popular.

Da  Sra.  Elster  Lamoia  de  Moraes,  Delegada  de  Polícia  Federal,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 727/2011,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  Emanuel  Carneiro,  Presidente  da  Rádio  Itatiaia,  agradecendo  voto  de

congratulações formulado por esta Casa em atenção ao Requerimento nº 2.314/2012,

do Deputado Duarte Bechir, pelo 60ª aniversário dessa emissora.

Do Sr. Fábio Pimenta Esper Kallas, Subsecretário de Ensino Superior da Secretaria

de  Ciência  e  Tecnologia,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

2.050/2011, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Francisco Romário Wojcicki, Secretário Executivo Adjunto do Ministério de
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Minas e Energia, prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.386/2011, do

Deputado Elismar Prado.

Do Sr. Glenio Martins de Lima Mariano, Assistente de Gabinete do Ministério do

Desenvolvimento  Agrário,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da

Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 106/2012/SGM.

Do Sr. Isnard Monteiro Horta, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de

Contagem,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.230/2011,  da

Comissão de Assuntos Municipais.

Do  Sr.  Joaquim  Alves  de  Andrade,  Desembargador  do  Tribunal  de  Justiça,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.656/2010,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr.  José  Sarney,  Presidente  do  Senado Federal  (2),  prestando informações

relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.292/2011,  da  Comi ssão  da  Pessoa  com

Deficiência, e 2.294/2011, da Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  Júlio  Delgado,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 2.294/2011, da Comissão do Trabalho .

Do  Sr.  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social  (3),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  729 e  1 .970/2011,  da  Comissão de

Direitos Humanos, e 1.871/2011, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Lauro Mello Vieira, Diretor da Faculdade de Farmácia da UFMG, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.245/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

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

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  514/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 514/2011.)

Do  Sr.  Lincoln  Portela,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 1.533/2011, da Comissão do Trabalho .

Da Sra. Lucy Augusta Aznar de Freitas, Juíza de Direito (em substituição) da Vara

Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Timóteo, encaminhando cópia de

relatório referente a vistoria realizada no presídio desse Município. (- À Comissão de

Segurança Pública.)
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Do Sr. Marco Maia, Presidente da Câmara dos Deputados, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 2.295/2011, da Comissã o do Trabalho.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (8),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 1.844/2 011, da Comissão de Assuntos

Municipais; 2.014, 2.019, 2.032 e 2.084/2011, da Comissão de Participação Popular;

2.057/2011, da Comissão da Pessoa com Deficiência; 2.122/2011, da Comissão de

Política Agropecuária, e 2.448/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Marilda  Moreira,  Superintendente  Executiva  da  Anatel,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.482/2010 , da Comissão de Turismo.

Da Sra. Marina Esteves Lopes, Corregedora-Geral do Município de Belo Horizonte,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.984/2011,  da  Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Mauro  Luciano  Hauschild,  Presidente  do  INSS,  prestando  informações

relativas  ao  requerimento  da  Comissão  do  Trabalho  encaminhado  pelo  Ofício  nº

2.287/2011/SGM.

Da Sra. Myriam Araújo Coelho, Secretária-Geral do Ipsemg, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 1.886/2011, do Deputad o Elismar Prado.

Do  Sr.  Paulo  Alkmim,  Ouvidor  de  Polícia,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 5.986/2010, da Comissão de Direitos  Humanos.

Da Sra. Regina Affonso de Carvalho, Secretária Particular do Governador da Bahia,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.470/2012,  da Comissão de

Segurança Pública.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 850/2011, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente da Copasa-MG (2), prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.377  e  2.381/2012,  do  Deputado

Elismar Prado.

Da Sra. Sônia Maria de Sousa Pinto, Chefe de Gabinete da Ministra da Cultura

(substituta),  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.348/2012,  do

Deputado Elismar Prado.

Da Sra. Telma Fernanda Ribeiro, Presidente da Fundação de Ensino de Contagem,
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prestando  informações  relativas  ao  requerimento  do  Deputado  Carlin  Moura

encaminhado pelo Ofício nº 257/2012/SGM.

Da  Sra.  Verônica  M.  G.  de  Souza,  Assessora  Especial  de  Controle  Interno  do

Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.303/2011,

do Deputado Carlin Moura.

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 26/2012

Estabelece punições para servidor público que se recusar a se submeter ao teste

de alcoolemia em fiscalização de trânsito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O servidor público que se recusar a se submeter ao teste de alcoolemia,

quando  solicitado,  em  razão  de  envolvimento  em  acidente  de  trânsito  ou  em

fiscalização de trânsito, ficará sujeito as seguintes penas disciplinares:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - destituição de função;

IV - demissão;

V - demissão a bem do serviço público.

Parágrafo único - A aplicação das penas disciplinares não se sujeita à sequência

estabelecida neste artigo, mas é autônoma, segundo cada caso, sendo consideradas

a natureza e a gravidade da infração,  bem como a função exercida pelo servidor

público.

Art. 2º – As penalidades previstas nesta lei serão aplicadas por meio de processo

administrativo, que deverá ser instaurado pela autoridade competente, assim que a

informação  da  recusa  à  submissão  ao  teste  de  alcoolemia  chegar  ao  seu

conhecimento.

Art. 3º – As autoridades de trânsito ficam obrigadas a notificar, de imediato, o órgão
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em que for lotado o servidor público sobre a sua recusa à submissão ao teste de

alcoolemia.

Art.  4º  –  Enquanto  estiver  pendente  o  julgamento  do  processo  administrativo

instaurado, o servidor público não poderá conduzir veículo da frota oficial dos órgãos

públicos nem de terceiros que estiverem a disposição do poder público.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2012.

Délio Malheiros

Justificação: Como é de notório conhecimento há atualmente em todo o Brasil um

forte  movimento  contra  a  violência  no  trânsito.  Notadamente,  o  problema  da

condução de veículo automotor sob a influência do álcool constitui um dos enfoques

principais  das  políticas  públicas  voltadas  para  o  setor;  todavia,  em  que  pese  às

inúmeras  campanhas  educativas  que  propagam  o  perigo  da  combinação  “bebida

alcoólica  e  volante”,  tem-se  hoje  um  esvaziamento  do  principal  instrumento  de

fiscalização e controle dessa prática, qual seja o exame do bafômetro.

Valendo-se de preceitos constitucionais atinentes às liberdades individuais e o já

consagrado principio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo,

a famosa “lei seca”, instituída no ano de 2008, não tem tido o alcance esperado e

apenas “penalidades” de cunho administrativo tem se mostrado eficazes na punição

daquele que se recusa a realizar o teste de alcoolemia.

Infelizmente, na seara penal, a falta de prova pericial para auferir o nível de álcool

no organismo torna praticamente inócua a aplicabilidade da legislação, o que vem

sendo reforçado com as decisões dos Tribunais Superiores.

Neste diapasão, as decisões judiciais,  mesmo amparadas em preceitos legais e

constitucionais válidos, acabam por contribuir para a impunidade de motoristas e, em

última  instância,  atentam  contra  a  própria  credibilidade  da  legislação  e  das

autoridades que atuam nas operações de trânsito.

Neste contexto, este parlamentar entende ser a via legislativa uma trincheira de

combate importante para o aprimoramento de mecanismos que torne mais eficaz a

aplicação da legislação.

Assim, como forma de ampliar o alcance da legislação em vigor, esta proposição
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tem o objetivo de estabelecer penalidades administrativas aos servidores públicos

civil e militar do Estado de Minas Gerais quando esses se recusarem a se submeter

ao teste de alcoolemia, popularmente conhecido como “teste do bafômetro”.

Tal proposição se justifica, uma vez que a investidura em cargo público impõe ao

servidor conduta pessoal ilibada e discrição no exercício da função, que decerto são

violadas quando há a recusa de um exame do bafômetro para aferição do nível de

álcool no sangue do condutor.

Por outro lado, não há dúvidas que esta proposição vem ao encontro da vontade da

população,  que  se  mostra  totalmente  a  favor  da  ampliação  de  mecanismos  de

controle e punição de condutores alcoolizados, responsáveis pelos altos índices de

acidentes no trânsito.

Pelo exposto, pugna este Deputado pela aprovação deste projeto de lei.

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

parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.063/2012

Declara de utilidade pública a Fraternidade Espírita Maria de Nazaré, com sede no

Município de Brumadinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fraternidade Espírita Maria de Nazaré

com sede no Município de Brumadinho.

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

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2012.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Fraternidade Espírita Maria de Nazaré, com sede no Município de

Brumadinho, é uma sociedade civil, religiosa e filantrópica, sem fins lucrativos, que

tem por finalidade estatutária o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita

como  religião,  filosofia  e  ciência,  nos  moldes  de  codificação  de  Allan  Kardec;  a

evangelização da criança e do  jovem; a prática da  caridade como dever  social  e

princípio  da  moral  cristã,  como  exercício  pleno  da  solidariedade  e  respeito  ao

próximo; visa também organizar, quando lhe for possível, obras beneficentes, como

assistência  aos  necessitados,  escola  primária  para  crianças  carentes,  farmácias
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homeopática e alopática e outras atividades afins, todas exclusivamente gratuitas.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/98.

A Fraternidade Espírita Maria de Nazaré funciona regularmente e tem uma diretoria

composta  por  pessoas  idôneas,  que  não  recebem  nenhuma  remuneração  pelo

exercício de seus respectivos cargos conforme consta em atestado. Reconhecer a

Fraternidade  Espírita  Maria  de  Nazaré  como  de  utilidade  pública  estadual  irá

proporcionar condições para a dinamização de suas atividades e concretização de

todos os seus objetivos.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.064/2012

Obriga os empresários a divulgar em seus estabelecimentos, para conhecimento

dos consumidores, a lista dos dez maiores fornecedores com reclamação no Procon.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todo estabelecimento de atendimento ao público deverá conter a lista geral

dos dez estabelecimentos comerciais (pessoa física ou jurídica) com o maior número

de reclamações, elaborada e disponibilizada pela Fundação de Proteção e Defesa do

Consumidor - Procon.

Parágrafo único - A lista, sem rasura, emenda nem anotação, será afixada em local

de fácil visualização para o público e atualizada mensalmente.

Art.  2º  -  O descumprimento do disposto nesta lei  ensejará ao infrator a multa e

penalidade descrita no Código de Defesa do Consumidor.

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

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2012.

Liza Prado

Justificação: Diariamente os órgãos de defesa do consumidor recebem inúmeras
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reclamações a respeito da prestação de serviços de empresas. Em que pese aos

mecanismos legais já existentes para a sua proteção, o cidadão ainda é vítima de

práticas lesivas promovidas por empresários que insistem em desrespeitar os direitos

do consumidor.

Dessa forma, o escopo do projeto é criar mais um mecanismo de defesa, permitindo

que  o  consumidor  tenha  acesso  ao  “ranking”  de  reclamações  fornecido  pela

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon. Com isso, poderá avaliar

mais detidamente os riscos de uma contratação de serviços.

Assim sendo, conto com o apoio dos pares desta Casa à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.065/2012

Dispõe  da  regulamentação  e  adequação  do  uso  de  moto  aquática  em  locais

públicos, no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os locais em que houver a concorrência de banhistas e o uso por qualquer

natureza  de  moto  aquática,  embarcação  correspondente  ou  equipamento  similar,

deverão dispor  de,  pelo  menos,  um agente devidamente habilitado e credenciado

pela Marinha do Brasil ou pela Capitania dos Portos do Estado de Minas Gerais, que

será o responsável pela fiscalização do equipamento mencionado e do condutor, no

local de segurança definido no art. 2º.

Art. 2º - O raio de segurança deverá ser estipulado pelas Marinha do Brasil ou pela

Capitania dos Portos do Estado de Minas Gerais, que fará vistoria do local e atribuirá

em metros a distância entre a margem, borda ou terreno que ladeia curso de água à

base de embarque, assim denominado o local de segurança, que ficará situado em

local  que dê segurança às pessoas a critério  da determinação da Marinha ou da

Capitania dos Portos do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Nos locais em que já existe legislação que estabeleça o raio de segurança

delimitando local  para o uso dos equipamentos citados,  aplicar-se-á essa, não se
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excluindo em hipótese alguma o responsável pela fiscalização do equipamento e seu

condutor.

§  2º  -  O  horário  permitido  para  o  uso  de  moto  aquática,  embarcação

correspondente ou equipamento similar será das 7 horas às 17 horas em qualquer

circunstância,  salvo  em  condições  excepcionais  de  emergência  em  que  houver

eminente risco de vida.

Art.  3º  -  O  agente  responsável  pelo  período,  turno  ou  expediente  em  que  os

equipamentos estiverem em uso deverá  realizar  vistoria  e  verificar  se o  condutor

possui  habilitação  expedida  por  órgão  regulador  e  se  o  equipamento  possui

dispositivo que em caso de queda do usuário condutor ocorra automaticamente o

desligamento do motor; caso não seja identificado o dispositivo ou se o condutor não

apresentar  a  habilitação,  o  usuário  será  impedido  de  sua navegação,  passeio  ou

prática desportiva.

Art. 4º - Em eventos desportivos, competições ou similares, a praia, o rio, o lago ou

a represa deverão ser interditados para banho, exceto se o local permitir fisicamente

a delimitação de áreas,  por  boias  sinalizadoras,  respeitando no mínimo duzentos

metros entre as áreas determinadas para as práticas com o uso dos equipamentos

motorizados e dos banhistas.

Art. 5º - O descumprimento desta norma implicará cassação da habilitação por três

anos, e o equipamento será apreendido pela Marinha do Brasil e ou pela Capitania

dos Portos responsável pela área da infração, a qual aplicará as penalidades vigentes

por prática e uso do equipamento sem habilitação ou maneira irregular.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor após cento e vinte dias de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2012.

Liza Prado

Justificação: Tendo em vista o crescente aumento de usuários de equipamentos

aquáticos motorizados, consequentemente causando maior concorrência de espaço

destes usuários principalmente com os banhistas, esta lei  tem o objetivo de fazer

respeitar os usuários destes equipamentos, mas de forma que o bem maior, a vida

seja  soberano,  e  que  os  banhistas  possam  usufruir  do  direito  ao  lazer,  ao

entretenimento sem correr constantes riscos.
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Levando  em  consideração  os  últimos  acontecimentos  que  causaram  grande

indignação e o clamor social pelos acidentes acontecidos relacionados ao assunto,

esta lei é oportuna e faz peso por sua aplicação imediata, como resposta do poder

público em atender e estar atento na segurança fundamental das famílias, homens e

mulheres, crianças e idosos que desfrutam de um momento de lazer e que às vezes

são  surpreendidos  por  bólidos  em  mãos  de  pessoas  inabilitadas  e  nem  sempre

responsáveis.

Por tudo isto é que conto com a ajuda dos meus pares nesta Casa Legislativa para

a aprovação deste projeto de lei.

- 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 3.066/2012

Dispõe  sobre  o  fornecimento  gratuito,  pelos  estabelecimentos  comerciais  do

Estado,  de  sacolas  biodegradáveis  ou  recipiente  de  papel  aos  consumidores  que

adquiram cinco ou mais produtos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Ficam os estabelecimentos comerciais do Estado obrigados a fornecer

sacolas  biodegradáveis  ou  recipientes  de  papel  para  o  acondicionamento  dos

produtos adquiridos.

Parágrafo  único  –  As  sacolas  biodegradáveis  deverão  ser  confeccionadas  com

material de ciclo curto.

Art.  2º  –  O consumidor  terá  direito  ao  acondicionamento  adequado  gratuito  no

momento em que adquirir cinco ou mais produtos no mesmo estabelecimento.

Art. 3º – Na compra de produtos íntimos ou de higiene pessoal, independentemente

da quantidade, o estabelecimento comercial deverá fornecer a embalagem sem ônus,

a fim de manter a intimidade do consumidor preservada.

Art. 4º – Caso o estabelecimento comercial não ofereça a embalagem adequada,

deverá fornecer um desconto correspondente ao valor da sacolinha biodegradável.

Art. 5º – O Poder Executivo realizará campanhas educativas e de conscientização

dos cidadãos e instituições a respeito da eliminação do uso de sacolas plásticas não

biodegradáveis.
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Art.  6º  – O descumprimento desta norma acarretará,  para o comerciante,  multa

diária de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), atualizada

monetariamente até a data da efetiva satisfação, segundo os índices da tabela prática

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e reverterá ao Fundo Especial de

Despesa de Reparação de Interesses Difusos.

Art.  7º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2012.

Liza Prado

Justificação:  Preservar  o  meio  ambiente  é  cada vez mais  uma necessidade do

mundo  moderno.  Sabe-se  que,  com  o  aumento  da  população,  aumenta

proporcionalmente a produção de lixo e, consequentemente, a degradação do meio

ambiente. Diante dessa realidade, percebeu-se que o acúmulo de lixo, em especial o

de plástico, tem sido um dos fatores mais poluentes no nosso cotidiano, e uma das

responsáveis por essa situação é, certamente, a sacola plástica.

Para amenizar esse acúmulo de sacolinhas, foi apresentado um projeto proibindo o

uso de sacolas plásticas e instaurando a obrigatoriedade de sacolas biodegradáveis,

com  o  intuito  de  coibir  o  uso  indiscriminado  do  plástico,  e,  consequentemente,

preservar  o meio  ambiente.  O  ponto  negativo  da  legislação  atualmente  em vigor,

porém, é a maneira como os estabelecimentos comerciais têm trazido prejuízo ao

consumidor.

O  consumidor  se  sentiu  enganado  quando  os  estabelecimentos  comerciais,

especialmente os supermercados, passaram a cobrar pelo fornecimento das sacolas

biodegradáveis ou, ainda, as sacolas retornáveis, e concluiu que, por detrás da boa

intenção ambiental, usaram o acordo com fins econômicos.

É  sabido  que  as  embalagens,  antes  fornecidas  gratuitamente  pelos

estabelecimentos comerciais, tinham seus valores incorporados aos produtos. Com o

projeto, no entanto, os estabelecimentos deixaram de fornecer a embalagem, mas

não subtraíram dos produtos o valor ora incorporado – o que, inevitavelmente, lesa o

consumidor  que  passa  a  três  opções:  compra  do  estabelecimento  a  sacola
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biodegradável: vê-se obrigado a carregar os produtos expostos; ou traz consigo um

recipiente reutilizável.

O objetivo desse projeto é, portanto, cobrar que os estabelecimentos comerciais

forneçam gratuitamente embalagem para os produtos adquiridos, desde que sejam

de  cinco  ou  mais  produtos  comprados.  Essa  obrigatoriedade  resguardará  o

consumidor  que,  porventura,  não  esteja  com  a  sacola  reutilizável  e  também

possibilitará, ao mesmo tempo, que valores abusivos não sejam cobrados.

Ademais, apesar da meritória intenção em proibir o uso das sacolas originadas de

petróleo, entendemos que o problema vai além dos supermercados, pois as sacolas

descartáveis são utilizadas por muitos tipos de comércio, e não só os supermercados.

Esta  proposta,  portanto,  busca  regular  a  situação  de  forma  global,  e  não

pontualmente.

Pelas razões expostas, propomos este projeto de lei, contando com o apoio dos

meus nobres pares para a sua célere tramitação e aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.023/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.067/2012

Institui a obrigatoriedade da adoção de pavimentação ecológica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade da adoção de pavimentação ecológica nas

edificações  a  serem  construídas  após  cinco  anos  contados  a  partir  da  data  da

publicação desta lei, em terrenos naturais, quando da implantação de:

I - vias internas de condomínios públicos ou privados;

II - passeios de logradouros públicos;

III - áreas pavimentadas de praças e quarteirões fechados;

IV - áreas abertas destinadas a estacionamento de veículos;

V - ciclovias;

VI - vias públicas de trânsito local em novos loteamentos residenciais;

VII - áreas pavimentadas descobertas em imóvel de uso residencial, comercial e

industrial.
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§ 1º - A adoção da pavimentação ecológica será dispensada em parte da área a ser

pavimentada, ou em seu todo, nos casos em que se comprove, por meio de laudo

técnico, que o uso desse pavimento é incompatível com as condições podológicas ou

topográficas do local,  que o uso desse tipo  de pavimento é incompatível  com as

atividades previstas para o local ou prejudicial à garantia de plena acessibilidade.

§  2º  -  São  consideradas  vias  públicas  de  trânsito  local  as  vias  essencialmente

residenciais  que  apresentam  como  principal  função  o  acesso  aos  lotes  e  se

caracteriza por prever o atendimento de tráfego de veículos leves.

Art. 2º - Para fins desta lei, entende-se como pavimento ecológico todo tipo de piso

permeável  ou semipermeável  que permita o escoamento de água,  a aborção das

águas pluviais em condições naturais e a recarga de aquífero.

§  1º  -  A pavimentação  ecológica  deverá  ser  executada  utilizando-se  a  melhor

tecnologia existente de acordo com o tipo de uso da área e poderá ser executada em:

I - blocos de concreto do tipo intertravado rejuntados com materiais permeáveis;

II - blocos vazados preenchidos com grama;

III - asfalto poroso; e

IV - concreto poroso que permita a passagem da água em razão de alto índice de

vazios interligados existentes.

§  2º  -  O  terreno  a  ser  pavimentado  será  previamente  preparado  com  vistas  a

garantir a capacidade de infiltração das águas pluviais.

§  3º  -  Após  a  aprovação do  projeto,  por  parte  do  órgão competente  do  Poder

Executivo, é vedada qualquer impermeabilização adicional de superfície.

Art.  3º  -  Caberá  ao  Poder  Executivo,  por  meio  do  órgão  competente,  analisar,

deliberar e fornecer  as diretrizes, para o atendimento do que dispõe esta lei,  nos

casos de projetos de parcelamento do solo e núcleos habitacionais urbanos a serem

implantados que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes especificações:

I - projetos de loteamentos para fins habitacionais;

II  -  projetos de conjuntos  habitacionais  com abertura ou prolongamento  de vias

públicas existentes;

III - projetos de desmembramentos para fins habitacionais que resultem em mais de

dez lotes não servidos por redes de água e de coleta de esgotos, meios-fios, sarjetas,
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drenagem, energia e iluminação pública;

IV - projetos de condomínios residenciais que se enquadrem em uma das seguintes

situações:

a) condomínios horizontais e mistos (horizontais e verticais), com mais de duzentas

unidades  ou  com  área  de  terreno  superior  a  50.000,00m²  (cinquenta  mil  metros

quadrados);

b) condomínios verticais, com mais de duzentas unidades ou com área de terreno

superior a 50.000,00m² (cinquenta mil metros quadrados), que não sejam servidos

por redes de água e de coleta de esgotos, meios-fios, sarjetas, drenagem, energia e

iluminação pública;

c) condomínios horizontais, verticais ou mistos (horizontais e verticais) localizados

em área especialmente protegidas pela  legislação ambiental  com área de terreno

igual ou superior a 10.000,00m² (dez mil metros quadrados).

Parágrafo único - Os projetos não enquadrados nas hipóteses previstas neste artigo

deverão, do mesmo modo, atender às disposições da legislação vigente, facultando-

se ao interessado requerer a apreciação e aprovação por parte do Poder Executivo.

Art. 4º - O Poder Executivo promoverá campanha de incentivo ao uso do pavimento

ecológico de que trata esta lei.

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

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2012.

Rosângela Reis

Justificação: A impermeabilidade do solo é uma das grandes vilãs do meio ambiente

urbano,  pois  não  permite  que  a  água  seja  absorvida  pela  terra,  altera  as  suas

características de volume e qualidade, e ajuda a causar enchentes. Muitos são os

benefícios  da  utilização  do  pavimento  ecológico  como  solução  sustentável  para

melhoria  do  meio  ambiente  pela  sua  capacidade  em  devolver  parte  da

permeabilidade ao solo e absorção da água com maior rapidez e em condições mais

naturais,  contribuindo  como forte  aliado  para  a  redução  das  ilhas  de  calor,  pois

aumenta a evapotranspiração diminuindo o calor urbano, para a recarga de aquíferos
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subterrâneos e controle da poluição do pluvial, quando aumenta a retenção de água

de  chuva  por  um  período  cinco  vezes  maior  que  os  materiais  utilizados

convencionalmente, evitando a poluição de rios pelo arraste de partículas e nutrientes

por enxurradas, e aliado na manutenção das vazões dos cursos d'água nas épocas

de seca.  A expectativa é que no futuro o pavimento ecológico ajude a reduzir  os

riscos de alagamentos e enchentes que vem mudando a rotina, principalmente, nas

grandes concentrações urbanas na época das chuvas.

Pesquisadores, por enquanto, indicam a pavimentação ecológica apenas para vias

de  tráfego  leve  localizadas  em  áreas  residenciais  ou  em  grandes  áreas  como

estacionamentos a céu aberto. Mas seguramente a inovação tecnológica permitirá

seu uso futuramente, também ao longo das vias públicas, integrando ao mais novo

esforço  que  começa  a  ser  desenvolvido  nas  grandes  cidades,  uma  vez  que  as

técnicas  comerciais  de  combate  às  cheias  se  mostram  insuficientes,  que  é  a

renaturalização  dos  córregos,  que  prega  o  fim  da  canalização  de  concreto  e  da

impermeabilização das margens.

A retirada do  concreto  é  uma solução  sustentável  no  combate  ao  impacto  das

enchentes, pois aumenta a aborção pelas margens e retarda a chegada aos pontos

críticos, e que vem sendo adotado no exterior, como por exemplo: em cidades como

Seul, capital da Coreia do Sul, que transformou um canal poluído e fétido em parque,

ou como Paris onde, no La Bièvre, estão sendo retirados canais construídos há mais

de 200 anos, e nos Estados Unidos, onde foi criado um manual de orientação sobre

renaturalização dos rios. Soluções justamente contrárias, como podemos perceber ao

que  vem  sendo  implantado  na  capital  mineira  com  a  construção  do  Boulevard

Ribeirão Arrudas.

A existência do pavimento ecológico não é propriamente nova, uma vez que sua

criação remonta à década de 1980 com a utilização do asfalto poroso para combater

uma questão de segurança nas estradas, decorrente do fenômeno da aquaplanagem,

que reduz a aderência do veículo quando atravessa uma lâmina d'água.

A proposta  contida  neste  projeto  de  lei  procura contribuir  para  a diminuição no

escoamento da água das chuvas em condições mais naturais e, independentemente

da  sua  atual  limitação  de  uso  em  vias  de  trânsito  pesado,  devido  aos  custos
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econômicos  superiores  a  25%  ao  convencional,  permitirá  que  administradores

públicos do futuro a adotem como uma solução sustentável para o meio ambiente

urbano, pois fatores como inovação e a relação custo-benefício de sua implantação

demonstram vantagens  frente  aos  elevados  e  crescentes  gastos  na  reconstrução

habitacional, defesa social e controle de endemias, sem contar as irreparáveis perdas

humanas em decorrência das enchentes e alagamentos.

Por  essas  razões,  conclamo  os  meus  nobres  pares  desta  Casa  Legislativa  a

aprovar esta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Agostinho

Patrus Filho. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.665/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  2.836/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de informações sobre a pavimentação do trecho

compreendido entre os Municípios de Itabira e de Itambé do Mato Dentro, constante

do Programa Proacesso. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 2.837/2012, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Altir de Souza Maia por sua eleição como Presidente do

Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  2.838/2012,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  verificar  a  viabilidade  de

antecipar o pagamento dos servidores públicos inativos e pensionistas para o quarto

dia útil de cada mês, pelas razões que menciona. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº  2.839/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Cooperativa  Central  dos  Produtores  Rurais  de  Minas

Gerais Ltda., detentora da marca Itambé, pelos 63 anos de sua fundação.

Nº  2.840/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Associação Mineira dos Criadores de Zebu de Curvelo

pelos 71 anos de sua fundação,. (- Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  2.841/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
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manifestação de aplauso ao escritor Carlos Guimarães Coelho pelo lançamento do

livro "Crônicas do Interior - Retrato de Minas". (- À Comissão de Cultura.)

Nº  2.842/2012,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Cap.  Médico  Dalton  Muniz  Santos,  da  Aeronáutica,

lotado no Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa, pelos relevantes serviços

que vem prestando ao nosso Estado como militar  e como médico do Samu. (-  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.843/2012, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em que

solicita  seja  encaminhado  à  bancada  mineira  no  Congresso  Nacional  pedido  de

providências para que não ocorra atraso no repasse dos recursos do governo federal

às obras do BRT para ampliação e modernização das linhas 1 e 2 do metrô de Belo

Horizonte. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.844/2012, da Comissão Especial do Crack, em que solicita seja encaminhado

à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas pedido de informações sobre os recursos

aplicados no Programa Aliança pela Vida e sobre o número de famílias atendidas. (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº  2.845/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para que a Vigilância Sanitária verifique

a denúncia de que um mesmo caminhão estaria sendo utilizado para o fornecimento

de água e para a drenagem de esgoto e fossa nesse Município.

Nº  2.846/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Comando-Geral da PMMG, à Chefia da Polícia Civil e à Secretaria

de  Defesa  Social  as  notas  taquigráficas  da  4ª  Reunião  Extraordinária  dessa

Comissão e pedido de providências para dirimir  o roubo de gado e equipamentos

agropecuários no Estado.

Nº 2.847/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais, que menciona, lotados na 15ª Companhia PM

ESP/49 BPM por sua atuação na operação que culminou na apreensão de 20 mil

pedras de “crack” e 9 quilos da droga em tabletes, nesta Capital.

Nº 2.848/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis,  que  menciona,  que  tiveram  atuação
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direta na apuração do homicídio do Sr. Lucas Pereira, no Município de Bonfinópolis

de Minas, o que possibilitou a decretação da prisão cautelar dos homicidas.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Liza Prado, dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Bonifácio Mourão e outros e Rômulo Viegas.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Participação  Popular,  de  Segurança  Pública,  de  Defesa  do  Consumidor,  de

Transporte, de Esporte, de Saúde e de Educação e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mineiros que

nos acompanham pela TV Assembleia nas diversas cidades do Estado, o assunto que

hoje nos traz a esta tribuna é de fundamental importância para a nossa região. O

Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha vivem um momento de muita tristeza em

função da seca que assola a região. São quase três meses sem chuva no Norte de

Minas,  no  Vale  do  Jequitinhonha  e  em parte  do  Noroeste  do  Estado.  Essa seca

prolongada  tem  causado  inúmeros  prejuízos  aos  agricultores  familiares,  aos

produtores e a toda a produção, de forma geral, na nossa região, que se sustenta da

agricultura e da pecuária. Estamos passando por um momento de muita tensão no

campo, pois os produtores não sabem mais o que fazer para garantir alimento para

seu rebanho.

Trago esse problema a esta tribuna na expectativa de que a Assembleia Legislativa

de Minas Gerais promova um debate chamando as autoridades estaduais e federais.

Só assim poderemos anunciar medidas urgentes para solucionar o problema. Não

falo da seca, pois o governo não tem poder sobre ela, quem o tem é São Pedro.

Deputado Rogério Correia, o governo pode, sim, anunciar medidas importantes para

socorrer  os  agricultores  da  região  para  que  não  percam,  principalmente,  o  seu

rebanho. A lavoura deste ano ficou comprometida no Norte do Estado. A pequena

agricultura perdeu milho, perdeu feijão e quase tudo o que produziu.

Portanto,  o  governo  precisa  tomar  algumas  medidas,  e  quero  dar  algumas

sugestões. Entre elas, com base no que ouvi esta semana de vários criadores de
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gado da região, sugiro que o governo do Estado anuncie urgentemente uma medida

de isenção da taxa de ICMS sobre a venda de gado na região afetada pela seca.

Com essa medida, todos sairão ganhando: os produtores da região não perderão o

seu rebanho. Hoje já não há pasto, capim, a seca acabou com tudo. Se os produtores

não tiverem incentivo para vender seu rebanho para outras regiões que não sofrem

com esse problema, perderão todo o rebanho do Norte de Minas, pois não há comida

suficiente para sustentá-lo.

Por esse motivo, solicitamos ao Secretário de Agricultura e às autoridades da área

que tomem as providências, que chamem o governo e a Secretaria de Fazenda para

fazer esse anúncio. Ontem mesmo, Deputado Rogério Correia, houve um anúncio

importante.  O  governo  federal  anunciou  um  pacote  de  R$60.000.000.000,00  de

desoneração para a indústria com o objetivo de incentivar o crescimento do País. O

Norte de Minas ainda é a região menos desenvolvida do Estado, e a seca chegou

para castigar de vez os produtores da região. Portanto, essa medida, se tomada pelo

governo do Estado, será de fundamental importância e precisa ser tomada com a

urgência necessária a fim de salvar o rebanho do Norte mineiro. Por isso, solicitamos

da equipe econômica do governo do Estado que promova urgentemente essa política

de isenção das cobranças de taxas estaduais, como o ICMS, na venda do gado. Essa

é a única solução imediata que o Estado pode dar para salvar o rebanho do Norte.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) – Deputado Paulo Guedes, representante

do nosso sertanejo de Minas Gerais, quero parabenizá-lo, mais uma vez, pela defesa

sempre consistente que faz do Norte de Minas, em especial dos nossos agricultores

familiares,  assentados da reforma agrária.  Acredito que essa medida que V.  Exa.

propõe é urgente. Ora, infelizmente, não tenho visto, por parte do governo do Estado,

ações  reais  relativas  a  esta  questão:  agricultura  familiar,  assentados  da  reforma

agrária. É muito pouco o que o governo faz, senão quase nada. Ele precisa se mexer.

Já  tenho  aqui  reclamado  por  diversas  vezes  que  só  há  um  projeto  do  governo

funcionando:  o  “Minas  sem  governo”.  Esse  funciona  na  educação,  na  saúde,  na

segurança pública e na área rural. Vimos que hoje aumentou mais ainda o número de

homicídios.

Não temos nenhum sinal de contratação de técnicos da Emater para este ano nem
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para o ano que vem. V. Exa. sabe a falta que esses profissionais estão fazendo. A

empresa está regredindo. No máximo, temos um ou dois técnicos por Município, que

ficam no escritório trabalhando com o Pronaf, recurso que vem do governo federal.

Mas,  para  prestar  assistência  técnica,  em  especial  numa  hora  dessas,  não  há

funcionamento real.

Estou propondo que a Assembleia Legislativa realize um fórum de reforma agrária e

de agricultura familiar, para verificarmos os programas que existem e as propostas,

como essa que V. Exa. Fez, que devem ser executadas pelo governo do Estado. Não

é possível que o governo vislumbre a questão da agricultura somente do ponto de

vista do agronegócio, do latifúndio e das grandes empresas agrícolas. É fundamental

que  volte  o  seu  olhar  para  a  agricultura  familiar.  A Subsecretaria  da  Agricultura

Familiar deveria ser, na íntegra, uma secretaria poderosa, como há o Ministério do

Desenvolvimento Agrário. Essa Subsecretaria, Deputado Paulo Guedes, tem recursos

alocados  por  emenda  de  minha  autoria  e  do  Deputado  André  Quintão.  É  uma

proposta do PT para projetos estruturantes que poderiam beneficiar a reforma agrária

e  a  agricultura  familiar.  Então,  na  agricultura,  o  “Minas  sem  governo”  também

funciona.

Poderíamos ter, pelo menos, um Senador atuante nos ajudando. O Aécio Neves

praticamente não fica em Minas. Fiquei  sabendo,  por  meio do Cláudio Humberto,

colunista do jornal  “O Globo” e do “Hoje em Dia”,  que o Miron Neto, que é outro

colunista, encontrou, na tarde de segunda-feira, na elegante Fauchon, na Place de la

Madeleine, em Paris, o Senador Aécio Neves, que sorvia uma taça de vinho branco

acompanhado de salmão. O Senado está caindo aos pedaços, o Demóstenes está

para ser cassado, os aliados da Oposição estão desesperados, e o Senador na Place

de la Madeleine sorvendo uma taça de vinho branco com salmão. Era Páscoa, e ele

foi visitar a filha. Imaginem se fosse um de nós sorvendo uma taça de vinho branco

em Paris,  na Place de la  Madeleine, numa segunda-feira de trabalho!  O que não

aconteceria com um de nós, nos jornais de Minas Gerais e na mídia mineira? Mas lá

estava ele, que não está preocupado com a Minas falida que deixou nem com os

agricultores familiares que V. Exa. está dizendo que estão passando fome e na seca.

E  ele  está  lá  em  Paris  sorvendo  uma  taça  de  vinho  branco.  É  demais,  não  é,
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Deputado?

O Deputado Paulo Guedes* - Deputado Rogério Correia, deveria tomar um copo de

água,  que é  muito  escassa na zona rural  de  Espinosa,  Monte  Azul,  Mato  Verde,

Porteirinha,  onde as  pessoas  tomam água distribuída por  caminhão-pipa,  quando

chega.  A Copasa  tem  atrasado  muito  esse  programa.  Precisamos  urgentemente

tomar providências em relação à seca que assola o Norte do Estado. Talvez, quando

o Senador voltar de Paris, ele possa tirar o foco de sua paixão pelo Rio de Janeiro e,

quem sabe, visitar o Norte de Minas, ir a Porteirinha, a Monte Azul, a Espinosa, a

Manga,  a Januária,  onde a seca está acabando com a pouca riqueza que há na

região.

Trouxemos  aqui  esse  tema  importante  sobre  a  questão  da  isenção  do  ICMS.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, V.Exa., que também conhece muito bem a área da

produção agrícola, da criação de gado, sabia que na nossa região há três meses não

chove? Perdemos praticamente todo o pasto, toda a lavoura do Norte de Minas e

agora estamos na iminência de perder o nosso rebanho por não ter o que dar de

comer ao gado da nossa região. Os produtores estão todos apavorados, inclusive,

muitos me ligaram nesta semana. Agora mesmo recebi um telefonema do Vereador

Tião  de  Olegário,  que  também  é  produtor  rural  lá  de  Salinas,  que  me  disse:

“Deputado,  peça  ao  governo,  faça  alguma  coisa,  tome  alguma providência,  pois

precisamos tirar o rebanho da região. Ou melhor, precisamos vender o rebanho para

depois comprá-lo novamente. Se não fizermos isso, perderemos todo o rebanho e o

gado morrerá de fome e de sede por falta de água e de alimento”.

Deputado Sávio Souza Cruz, é por isso que estamos fazendo um apelo ao governo

do Estado. Aliás, aproveitamos a oportunidade para já fazer um apelo ao Secretário

de  Agricultura  para  que  convença  a  equipe  econômica  do  governo  do  Estado  a

conceder a isenção total do ICMS sobre a venda do gado. Essa é uma das medidas

que poderá ser anunciada para salvar a nossa região.

O Deputado Sávio  Souza Cruz (em aparte)*  -  Como disse o Deputado Rogério

Correia, vemos esse problema da seca, esse quadro lastimável, enquanto o Senador,

em um feriado extemporâneo na Place de la Madeleine, na Fauchon, está sorvendo

uma taça – seguramente de cristal - de vinho branco com salmão -, não é a merenda
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escolar  sonegada aos professores.  O governo federal  com o Brasil  sem Fome;  o

governo de Minas com o magistério com fome; e o Senador em Paris na Fauchon,

sorvendo o vinho branco e o salmão. Minas sem governo; magistério com fome; e o

Norte na seca. Essa é a Minas real. Vejam o resultado de 10 anos de governo tucano.

Minas Gerais, Deputado, tem 10,5% da população do País. Só temos 9,1% do PIB e

15,4% da dívida. Somos 10% mais pobres e 50% mais endividados do que a média

no Brasil. Esse é o resultado de 10 anos de governo tucano em Minas.

Parabéns, Deputado. Continue lutando pelo Norte de Minas.

O Deputado Paulo Guedes* - Obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Prezado amigo Deputado Paulo Guedes,

nosso companheiro de bancada do Norte, sei que a seca está afligindo o nosso Norte

de  Minas,  por  isso  é  importante  a  redução do ICMS.  Tenho  certeza  de que,  ao

conversarmos com o governo sobre isso, ele abrirá as portas para essa redução.

Neste  momento  gostaria  de  fazer  aqui  uma consideração sobre  as  palavras do

nosso  querido  Deputado  Rogério  Correia,  que  disse  que  o  Norte  de  Minas  e  o

Jequitinhonha estão ao léu, referindo-se ao ex-Governador Aécio Neves. V. Exa. sabe

muito bem que o Governador priorizou essa região e que até há pouco tempo estava

lutando aqui com a Medida Provisória nº 540. Na oportunidade, tive nesta Casa apoio

de todos vocês para colocar o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri na área da

Sudene  com  as  isenções  fiscais,  que  a  Presidente  Dilma  tinha  dado  à  Região

Nordeste. No entanto, foi necessário que o Governador Anastasia criasse a Sudene

mineira  para  que  o  Norte  de  Minas  tivesse  investimento  de  mais  de

R$1.000.000.000,00 em indústria. V. Exa. reconhece isso, pois em uma fala sua, em

Montes Claros, aplaudiu o Governador Anastasia. Tenho certeza de sua isenção. Aqui

temos  de convergir  o  foco  para  a região e  não ficar  fazendo críticas  infundadas,

porque haverá rebatimento aqui. Sobre o Aécio ninguém fala no Norte de Minas, pois

ele foi a redenção.

Deputado Paulo Guedes, V. Exa., que vive e trabalha lá, vê como foi e como tem

sido o foco do governo Anastasia para nossa região. Espero que a Dilma também

acompanhe esse ritmo para nossa região.

Parabenizo V. Exa. O tema merece total destaque. Conte com minha colaboração
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para levar essas reivindicações ao Governador Anastasia.

O Deputado Paulo  Guedes*  -  Obrigado,  Deputado Luiz  Henrique.  Respeito  sua

opinião, mas discordo dela, porque ainda não consegui enxergar no Norte de Minas

Gerais esses investimentos tão anunciados e propagados pelos governos de Aécio e

de Anastasia. A população, que reprova o governo, e o reprovou nas urnas mandando

um claro recado de insatisfação do Norte do Estado com a atuação do governo,

também não conseguiu enxergar. O governo às vezes demora para agir, às vezes se

esquece de que a região faz parte de Minas. Ele instalou ali a indústria da multa, da

perseguição aos agricultores, aos produtores rurais e parou o Jaíba, maior projeto de

irrigação da América Latina, com uma política ambiental arcaica e atrasada, típica de

quem não conhece a realidade da região.

Da mesma forma procedeu na liberação de recursos importantes. Montes Claros,

Deputado Rogério  Correia,  quinta  maior  cidade de Minas,  não teve  uma obra  de

relevância do governo do Estado nos últimos nove anos.

Tantas coisas foram anunciadas, talvez até para setores que nem necessitavam,

como os R$3.000.000.000,00 investidos para construir a Cidade Administrativa, que

está causando esse caos total no trânsito, há problemas com os servidores, agora as

paredes estão tremendo e as janelas caindo. Mas nem uma obra, nem um hospital

em  Montes  Claros,  nem  a  liberação de alguns  recursos  para  refazer  as  ruas  da

cidade, que estão esburacadas há 30 anos. Sai Prefeito e entra Prefeito em Montes

Claros, de Jairo a Athos, a Tadeu, e ficam só no tapa-buraco, porque a cidade não

tem capacidade de arrecadação e não tem ajuda do governo do Estado. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Com a palavra, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, fiquei absolutamente

perplexo com uma decisão do STJ, que, há alguns dias, absolveu um adulto que

estuprou uma menina de 12 anos de idade. Sabemos que a regra do Estado de

Direito recomenda que decisão da Justiça seja cumprida, e não discutida. Mas, nesse

caso, ousarei  discutir  essa decisão nesta tribuna, com todo o respeito que o STJ

merece. Também o STF, em alguma medida,  corroborou anteriormente a decisão,
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diminuindo a  responsabilidade  do  adulto  que  mantém  relações  sexuais  com uma

menina de 12 anos que coloca seu corpo à disposição para angariar recursos. A Sra.

Maria do Rosário, Ministra da Presidenta Dilma, está discutindo formalmente esse

assunto com os órgãos do governo federal, a Procuradoria-Geral da República e a

Advocacia-Geral  da  União,  para  buscar  alguma  medida  jurídica  cabível.  Essas

meninas são dupla, triplamente exploradas na vida pela injustiça social, pela família

desestruturada, pela ausência de condições adequadas de estudo, de convivência

social, são social ou brutalmente encaminhadas para o mundo da exploração sexual;

elas são crianças e adolescentes vitimizadas. Não podemos simplesmente considerar

agora que adultos que não se furtam a explorar sexualmente meninas de 12 anos,

porque elas já estão na chamada prostituição, tenham cobertura sob o manto da lei,

Deputado Adelmo. Queria fazer esse alerta e o faço em nome de dezenas, centenas

de  entidades  da  sociedade  civil,  principalmente  para  quem  nos  assiste  pela  TV

Assembleia, para Deputados e Deputadas, para aqueles que têm filhas de 10, 12

anos nessa situação e possam sentir na pele o que é um adulto abusar e explorar

uma criança com essa idade e ser absolvida sob argumento de que são crianças

pobres e já estão na prostituição, que o adulto tem razão. O Brasil a que chegamos

não comporta esse tipo de interpretação.

Então,  com todo o respeito  ao  STJ,  esperamos  que a  nossa Ministra Maria  do

Rosário  consiga,  de alguma maneira,  sensibilizar  e  reverter  essa situação,  que é

absolutamente inadmissível. Não vou entrar no julgamento moral, mas considero que

uma criança adolescente ou pré-adolescente de 10, 11, 12 anos de idade não pode

ter  a  responsabilidade,  assim  como não se pode atenuar  o  ato  do  adulto.  É  até

antieducativo  falar  a  um adulto  que pode abusar,  explorar  sexualmente porque  a

decisão superior vai condenar a menina, e não a ele.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado André, pedi este aparte,

primeiramente,  para  compartilhar  dessa  sua  reflexão,  que,  não  tenho  nenhuma

dúvida, também está impregnada de indignação diante desse fato, e para reforçar a

ideia  de  que  temos  de  quebrar  alguns  mitos.  Um  deles  é  esse  negócio  de  que

decisão judicial não se discute, cumpre-se. Infelizmente, conhecendo as decisões que

são tomadas neste país, muitas  delas absolutamente injustas, temos de enfrentar
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essa situação e colocar para ser discutida neste país, em todos os lugares, a questão

da Justiça brasileira. Não me refiro somente às decisões, mas para quando elas são

emitidas. O mito que diz que a justiça tarda, mas não falha é outro que temos de

quebrar. Justiça que tarda já é falha por si mesma, por tardar. Temos de nos contrapor

a essa realidade trágica de justiça tardia neste Brasil.

Um outro ponto é essa questão que V. Exa. expõe com muita propriedade, não

podemos aceitar  esse tipo de decisão.  Não só discutir,  não podemos aceitá-la.  É

preciso  mergulhar  mais  profundamente  na  consciência  crítica,  na  realidade,  no

conhecimento do que é uma criança de 10, 12, 15 anos, Deputado Rômulo, o que é

um adulto do ponto de vista da maturidade, da consciência do mundo, do respeito nas

relações  que  existem.  Logicamente,  na  condição  de criança,  não é  possível,  em

nenhuma  circunstância,  muito  menos  nessa,  admitir  que  o  ato  de  sedução,  da

fragilidade da exposição da criança possa fragilizar a sua condição. Os Tribunais de

Justiça  deste  Brasil  deveriam,  sim,  levantar-se  contra  a  prostituição  infantil,

reconhecer que crianças de 10, 12 anos estão se prostituindo. A Justiça brasileira tem

é de levantar-se contra isso, e não justificar que, nessa condição, as crianças estão

justificando atos criminosos de adultos.

Se há atos criminosos, o primeiro deles é que a criança esteja nessa condição, que

esteja se prostituindo. Deve haver um conjunto de variáveis e fatores que a levem a

isso e contra o qual o Estado e a Justiça brasileira têm de atuar. Mas que o adulto

seja colocado em condição privilegiada porque a criança se encontra nessa condição

de fragilidade é absolutamente inaceitável. Por isso mesmo parabenizo o Deputado,

juntando a minha indignação à sua. Estou convencido de que essa condição deve-

nos mover a colocar a Justiça em um patamar mais elevado e a fazer com que ela

mesma reconheça que tem de atuar nesse outro patamar e com outro olhar.

O Deputado André Quintão* - Parabéns, Deputado Adelmo, pois sua intervenção

sintetiza bem o nosso sentimento: uma situação de fragilidade social da criança não

pode servir de atenuante para o comportamento inadequado, machista e exploratório

de um adulto. Temos de colocar essa discussão no campo dos valores, não no campo

da falsa moralidade.  Esse é um tema que devemos discutir,  e  vamos apresentar

requerimento  para  que  a  Assembleia  manifeste  apoio  à  postura  da  Secretária
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Nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário.

Acho que temos de cutucar, até porque o que dá ibope no Brasil, hoje em dia, é

escândalo. Daquele Senador, por exemplo, que era o vestal da moralidade ouvimos

muita coisa. Deve ter passado muito óleo de peroba para fazer suas declarações,

cobrando do Lula, do PT, do PMDB... Isso dá ibope. Mas uma decisão como essa fica

um  ou  dois  dias  em  discussão  e,  dependendo  do  enfoque,  as  pessoas  ainda

concordam  com  ela:  “é  isso,  mesmo;  aquela  menina  é  muito  novinha  e  sem-

vergonha”. Às vezes fica até difícil para nós; muita gente me diz para não tratar desse

assunto, porque a maioria vai concordar é com isso mesmo. Esse é o senso comum,

mas nós, que aqui estamos, temos de agir em nome do interesse público, não do

senso comum. Exemplo disso é a pena de morte, sobre o que não vou me pronunciar

porque, apesar de ela estar sendo ventilada pela imprensa, ainda não foi julgada.

Mas vejamos o caso do estuprador do Anchieta: há uma pessoa cuja aparência física

era bem próxima e pode – vejam que estou falando “pode”, até porque é o órgão de

defesa social que vai dizer isso – ter sido condenado equivocadamente. Imaginem:

condenarmos equivocadamente uma pessoa à pena capital, à pena de morte. Isso é

possível porque a Justiça falha.

Mas nesse contexto, Deputado Adelmo, ainda quero fazer um alerta. Na semana

passada todo o Brasil discutiu a Lei Geral da Copa, que a Câmara dos Deputados

aprovou. A polêmica pública que se instalou foi a liberação de bebida alcoólica nos

estádios, assunto sobre o qual vou me pronunciar, se não hoje, em outro momento.

Mas eu gostaria de alargar um pouco o horizonte desse debate. O que temos de

discutir sobre a Lei Geral da Copa e sobre a própria Copa é o legado que ela pode ou

não deixar para o País. Hoje faz-se muita discussão sobre cronograma, se a obra

está atrasada ou não, se o representante da Fifa tem de vir ou não ao Brasil etc. Mas

nossa discussão tem de ir além disso: qual é o legado que a Copa vai trazer do ponto

de vista de geração de renda, de qualificação profissional, de incentivo ao esporte, de

obras  permanentes,  de  mobilidade  urbana,  de  estímulo  ao  desenvolvimento  das

pessoas? Acho que a discussão no Brasil está banalizada, em muitas vezes, ainda

que eu tenha gostado muito de algumas pautas, como a do Comitê Jogos Limpos,

que trata da maior transparência, e a de alguns outros grupos que têm discutido a



229
____________________________________________________________________________

sustentabilidade social  da Copa.  Acho  que tivemos  um avanço importante  na  Lei

Geral da Copa, Deputado Rogério Correia, quando conseguimos a mobilização social

para,  na  diferenciação  de  categorias  de  ingressos,  incluir  o  ingresso  popular,  a

reserva de 1% de ingresso gratuito para pessoas com deficiência e a cobrança de

meio ingresso popular para beneficiários do Bolsa Família, estudantes e idosos. Tão

importante quanto cumprir os acordos com a Fifa como na questão, por exemplo, das

bebidas alcoólicas - e devemos discutir a fundo essa questão -, é também discutir a

situação dos pobres que vivem do futebol, da cultura gastronômica própria e do feijão

tropeiro.  Não  é  do  salmão,  Deputado  Rogério  Correia.  Aliás,  prefiro  a  tilápia  do

Sudoeste mineiro que o salmão de Paris,  mas isso é uma questão de gosto, e o

Deputado Antônio Carlos conhece bem. Já temos o azeite de Maria da Fé, e o vinho

artesanal, Deputado Sávio Souza Cruz, de Caldas e da região. Então, prefiro a tilápia

do Sudoeste mineiro que o salmão de Paris,  que também deve ser importado do

Chile ou sei lá de onde. Cada um tem um gosto.

Essa questão da discussão da Copa deve ser feita em um sentido mais amplo.

Devemos discutir o legado da Copa, o legado social, o legado esportivo e também os

jogos olímpicos. Não quero só saber se o estádio ou a pista olímpica ficaram ou não

prontos. Isso está estimulando o jovem a praticar esporte ou a criança a ter um amor

pelo esporte? Acho isso muito importante.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado André Quintão, quero apenas

corroborar o raciocínio de V. Exa. Também tivemos duas audiências públicas sobre

essa questão da Copa, os chamados atingidos da Copa. Entre esses, estão aqueles

que  faziam  a  venda  de  produtos  na  feira  do  Mineirinho,  que  também  estão

abandonados. Estivemos aqui - justiça seja feita - com o Secretário Extraordinário da

Copa  do  Mundo,  que  nos  prometeu  uma  solução  para  que  eles  possam

temporariamente retornar ao Mineirinho. Eles foram atingidos pelas obras da Copa,

mas não ficariam sem a sua fonte de renda. Os outros são os do Mineirão, que estão,

há muito tempo, solicitando ao governo uma alternativa. Isso está sendo discutido.

Aproveito a oportunidade para fazer um apelo ao governo do Estado, a fim de que

encaminhe essas duas audiências  públicas sobre os atingidos do Mineirinho e do

Mineirão, audiências já realizadas na Comissão de Cultura, com o Deputado Elismar
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Prado.

Teremos, depois, os atingidos da Copa do Independência, aqueles que irão assistir

aos jogos e não conseguirão, pois estarão com aquela tarja, que não sei se faz parte

da censura em Minas. Em todos os casos, no Independência, haverá os atingidos por

depois e antes da Copa, com a tarja que V. Exa. viu lá.

O Deputado André Quintão* - Aliás, Deputado Rogério Correia, já há um bolo de

linha para quem acertar a data em que o Independência será inaugurado. Uns falam

que teria sido em março, parece que será em 15 de abril, outros já estão falando em

maio, outros  em...  Como a obra do Mineirão – justiça seja feita  ao Estado – é a

segunda obra mais avançada do País, corremos o risco, quem sabe, de o Mineirão

ser inaugurado antes do Independência. Acho que, se formos consertar o ponto cego,

corremos o risco de o Mineirão ser inaugurado antes do Independência. Será algo

inusitado.  Agradeço  aos  Deputados.  Por  fim,  Deputado  Rômulo,  a  parte  muito

importante é esta: precisamos nos manifestar, não podemos ficar inertes com uma

decisão como essa que absolve um adulto que comete um ato de violência sexual

contra uma criança, uma pré-adolescente de 10 anos, 11 anos e 12 anos de idade.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

apesar de estarmos em uma véspera de feriado e termos a ausência dos Deputados,

gostaria de falar para eles, principalmente para a base do governo. Aproveito o início

da minha fala para pedir às pessoas que estão no palácio do governo, àquele comitê

que existe lá para fiscalizar as falas dos Deputados - há lá uma estrutura grande que

cuida de todos nós, principalmente os da Oposição - que, se tiverem oportunidade,

liguem para o Governador Anastasia, a fim de que ele me ouça um pouquinho e veja

que não estou mandando recado, mas falando para ele.

Queria dizer ao Governador Anastasia que precisa assumir o governo, pois até hoje

não o assumiu. Os números estão aí.

Há  algum  tempo,  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  quando  denunciamos  a

maquiagem da segurança pública, todos a abafavam e ninguém dizia nada. Agora
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estão aí  os  números sendo divulgados  pela  imprensa e  todos os  dias  ocorrendo

escândalos e escândalos em relação aos números. Nas nossas penitenciárias, onde

cabem 400 presos estão 800, 900 presos. Querem ver o que é mais sério e grave?

Antes  eram  200  agentes  e  hoje  são  120.  Sabem  por  quê?  Porque  há  cabeças

pensantes dizendo que é preciso diminuir o custo do Estado, que está muito grande.

Ora, onde está o “choque de gestação”? O “choque de gestação” está aí continuando

a parir essa quantidade de problemas de Minas Gerais, que está falida - aliás, Minas

Gerais faliu em todos os sentidos de um governo, seja na segurança pública, seja na

saúde e educação.

Quero falar também um pouco da educação. O Governador Anastasia, ou o Prof.

Anastasia, tem todo respeito pelos parlamentares, mas precisa tomar conhecimento

do que está ocorrendo no governo. A Secretária de Educação agora determinou que

onde há menos alunos... Deputado Doutor Wilson, estão tratando os alunos como

mercadoria,  vendo quanto custam e valem para diminuir  os custos  das escolas e

retornaram com as salas multisseriadas. Essa era uma prática comum que ocorria há

30 anos, na época em que fui Prefeito. E agora o governo está retornando com ela. O

que  mais  me  assusta,  Deputado  André  Quintão,  é  vir  uma  tal  de  Raquel,  da

Secretaria, dizer que é a última tecnologia para o aprendizado pôr um menino da 1ª

série junto com um da 9ª série, na mesma sala de aula, no mesmo horário e com a

mesma  professora.  Essa  é  a  solução  para  a  educação?  Dizer  isso  é  fazer  a

população de Minas Gerais de boba ou todos nós de bobos.

Por  isso  queria  que  o  Prof.  Anastasia  tomasse  conhecimento  disso.  Aliás,  o

Governador não tomou conhecimento dos 112 dias de greve. Eles iam até lá avisar:

“Não, é a minha turma que está de greve” ou “Não, são 3 ou 20 escolas e não sei o

quê”.  Quando fomos acordar,  já havia 112 dias de greve. Ocorreram paralisações

terríveis,  acarretando um prejuízo enorme em todos os sentidos e não só para o

Estado política ou financeiramente, mas também para pais, alunos e professores.

Assistimos a tudo isso calados, até porque ele dominou a Assembleia. A imprensa

agora tem dito alguma coisa e dado algumas informações. Deputado Rogério Correia,

toda imprensa está noticiando essa questão do ensino multisseriado. Hoje assisti pela

Band News a uma entrevista da Beatriz e depois da Secretária. Essa questão assusta
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a  todos  nós.  O  governo  perdeu  o  sentido  de  governar  Minas  Gerais.  Se  estão

preocupados apenas com a campanha presidencial do ex-Governador Aécio Neves,

estão  cometendo  um  grande  erro.  Quando  a  população  do  Estado  começar  a

entender o que está acontecendo e o que está por trás de tudo isso, ficará com medo

de ter um Presidente lá fazendo o que estão fazendo com Minas Gerais, ou seja,

mentindo o tempo todo ao povo mineiro e manipulando dados. Deputado Sávio Souza

Cruz, não tem como segurar mais, porque os números agora são reais.

Quando levantei essa questão da dívida, há aproximadamente oito ou nove meses,

na Comissão de Fiscalização Financeira, numa apresentação dos dados econômicos

do governo de Minas cumprindo a LRF, o Subsecretário se levantou e disse que a

dívida é de R$70.000.000.000,00 e estamos pagando R$400.000.000,00 de juros;

portanto, isso está inviabilizando o Estado. Ali começou a grande discussão, pois aí o

governo não deu conta mais de mentir ao povo mineiro sobre o déficit zero. Dizem

que o déficit zero é a parte contábil. Não é a parte contábil, mas financeira mesmo.

Retiram-se do caixa do Estado R$400.000.000,00 por mês para pagar os juros da

dívida. Então não é contábil, como às vezes dizem os que querem defender a dívida.

Nessa questão da dívida, entendo que o governo federal até pratica uma agiotagem

terrível.  Pagar  20% da rolagem e do serviço  da  dívida  é algo  insustentável  para

qualquer economia e Estado.

Portanto aproveito este momento para levantar essas questões que estão na mídia.

Hoje, a imprensa está divulgando, Deputado Sávio Souza Cruz. Podemos até cantar

aquela música “Aleluia”, apesar de, nesta semana, não se poder citar essa palavra na

Igreja Católica. No entanto, poderíamos dizer porque é importante mostrar o fato à

população, a fim de que reaja. Para quem está aí e tem um filho na escola, numa sala

multisseriada, está certo dizer que isso foi um estudo aprofundado?

Não foi estudo porcaria nenhuma. Sabem o que foi isso? Foi o que fez um grupo de

estudantes que há no governo, na Secretaria de Planejamento, que quer discutir o

custo do Estado. Foi como quando queriam, para a arrecadação do Estado, Deputado

Antônio Carlos Arantes, cobrar uma taxa para quem tivesse uma cisterna. V. Exa. se

lembra disso? Cansamos de denunciar isso. Queriam cobrar da Cemig ou de quem

quisesse atravessar um fio nas rodovias uma taxa para isso. Foi tanta coisa burra,
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tantas questões que não têm a menor lógica. Não resolveram o problema do Estado,

e se criou uma discussão danada. O governo se desgastou, e não se desgastou mais

porque a imprensa se omitiu. Esse tipo de comportamento tem acabado com Minas

Gerais.

A  nossa  economia  está  andando  de  ré,  começamos  a  andar  de  ré.  Isso  é

preocupante. Não queremos que isso aconteça com Minas Gerais, não queremos que

o governo de Anastasia fracasse, porque o fracasso dele é o fracasso de todos nós.

Mas temos a obrigação e a  responsabilidade de fazer  essa denúncia  em prol  da

nossa  educação,  que  é  sempre  a  bandeira  de  todos  os  candidatos  a  cargo  do

Executivo,  tanto  municipal  quanto  estadual.  Falam  que  precisamos  investir  na

educação.  Entretanto  o  governo  de  Minas  faz  justamente  o  contrário,  não  quer

investir nela. A educação passou a não ser um problema de investimento, mas um

problema de despesa para o Estado de Minas Gerais.

Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  o  governo  federal  lançou  o  Programa Brasil  sem

Fome.  Em  Minas  Gerais,  para  completar  -  parece  até  pirraça  da  Secretaria  de

Educação, onde há algumas pessoas que pensam que estão acima de tudo -, agora

proibiram os professores... Aqui seria o “Magistério sem Fome”. Uma professora às

vezes fica até 6 horas na escola, mas não pode se alimentar com a merenda, que, na

maioria das vezes, até sobra. Daqui a alguns dias, nem a cantineira pode, Deputado

Sávio Souza Cruz. V. Exa. é professor. Vão proibir a cantineira de provar a comida

para ver se está salgada, se está bem temperada, porque isso vai custar. Há cerca de

40 mil cantineiras. Se cada uma provar uma colher, multiplicando isso por 40 mil, vai

dar prejuízo. Jogam comida fora, mas a cantineira não pode comer. É esse o Prof.

Anastasia. Espero que o senhor esteja me ouvindo. O grupo que rodeia o senhor

está, mas vão falar para o senhor de outra forma, totalmente diferente. Gostaria que o

senhor tomasse conhecimento da realidade de Minas Gerais.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz diz  muito  bem:  Estado  virtual  e  Estado  real.  A

diferença  é  muito  grande.  As  publicidades...  A  imprensa  ganhou  muito  dinheiro,

graças a Deus, R$1.400.000.000,00 em sete anos, dinheiro gasto com publicidade,

porque  isso  não  é  investimento.  Isso  realmente  é  despesa.  Os  números  não

apareceram, mas estão aparecendo agora.
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O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Cumprimento V. Exa. e agradeço-lhe

o aparte.  V.  Exa.  sempre fala  do  “choque de gestação”.  Agora  nasce o  bebê de

Rosemary. É a Minas quebrada, exaurida, são serviços públicos abandonados. Fico

imaginando  o  professor,  na  sala  multisseriada,  dizendo:  “Agora,  turma  da

alfabetização, pegue o caderno de caligrafia, bê-á, bá; bê-é, bé”. Enquanto isso as

turmas da 8ª série e do 1º ano ficam aguardando. Agora, aula de trigonometria: “Seno

a, cosseno b, seno b, cosseno a. Vamos ver o raio da circunferência, 2¶r, divide-se a

área da circunferência pelo raio e vamos ter o número ¶...”. Enquanto isso, a turma da

alfabetização pega o caderno e fica treinando a caligrafia. Isso acontece no mesmo

ambiente, isso é o choque de gestão. É uma questão de prioridades. A qualidade do

serviço público não importa, mas a versão publicitária sim, assim como fazer o lucro

para os amigos. Garantir, por exemplo, o lucro de R$4.800.000,00 mensais para o

Minas Arena na gestão do Mineirão. Isso é sagrado! Professor em sala de aula? Isso

não. Ali, choque de gestão! Gasolina nas viaturas para ter segurança? Não; corta,

20%  na  prevenção.  Resultado:  Belo  Horizonte  com  3,2  vezes  o  índice  de

criminalidade de São Paulo. O único Estado do Sudeste onde a criminalidade sobe é

Minas Gerais. A saúde está uma tragédia. Estamos aqui comentando que a educação

voltou às turmas multisseriadas. Essa é a Minas real.

Sobre a Minas da mídia, todos sabemos que é paradisíaca; um oásis, uma filial do

paraíso. Todos nós gostaríamos de morar nas propagandas de Minas, porque faz

parte da construção do mito, com o erário, vender a ideia para fora de que passou por

aqui esse ser mítico que está lá, em Paris, com taça de cristal, sorvendo vinho branco

e salmão, na Fauchon, na Place de la Madeleine, e que levará esse modelo. Onde?

Nas escolas? Corta! Na segurança? Corta! Na saúde? Corta! Mas dinheiro para a

banca tem. Dinheiro para o Minas Arena tem. E para a propaganda? Ah, para isso

tem  mesmo!  Dinheiro  para  fazer  o  esquema  da  Ricardo  Eletro,  para  fazer  um

joguinho com o Luciano Huck tem. Para ir para o Fasano tem. Mas para aluno, para

pobre doente, para segurança, para prevenção... Ah, para isso não tem. Ali, choque

de gestão!  Corta!  Corta!  Corta!  Somos  modernos.  E como se resolve  isso? Com

propaganda. A D. Andrea resolve. Preocupar-se com o quê? A D. Andrea resolve com

propaganda, pois dinheiro para isso tem!
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E aí vamos levando. Vamos sustentar o mito, manter a farsa. Até quando, Deputado

Antônio Júlio? Está aí o bebê de Rosemary, e quem pariu que o embale. Minas está

quebrada.  Minas  está  exaurida.  Minas  está  mais  pobre  que  o  Brasil:  10,5%  da

população, 9,1% do PIB, 15,4% da dívida é o resultado de 10 anos de tucanos no

governo.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Deputado  Antônio  Júlio,  e  a  Dilma

continua  trabalhando.  Inteiramos  agora  R$955.000.000.000,00  do  PAC -  quase  1

trilhão é o resultado do PAC em pleno andamento.

Antes de ir a Paris, o Senador escreveu ou pediu que escrevessem para ele um

artigo em que ele criticava o PAC, é claro, pois ele significa desenvolvimento. São

R$955.000.000.000,00.

E a Dilma trabalhando. Ontem, R$60.000.000.000,00 para aquecer a indústria, e

aqui, em Minas, o governo cortando com o choque de gestão. A Dilma trabalhando, e

o Demóstenes xingando - o paladino da moralidade. E dá-lhe mídia para dizer que a

Dilma não trabalha,  que há corrupção. E os ventos da UDN soprando,  soprando,

soprando, tentando, mais uma vez, desestabilizar o governo - que é o que fizeram

com o Lula. E aí se procura terminar e liquidar com o governo de caráter popular.

Essa é a farsa, muito bem colocada aqui por V. Exa. e pelo Deputado Sávio Souza

Cruz.

Nós,  do  PT e  do  PMDB,  tentamos,  em  nível  nacional,  de  toda  forma,  fazer  o

contrário: um Brasil popular. E Minas precisa disso também. Minas sem governo dá

nisso que V. Exa. muito bem comentou.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Rogério.

Estou terminando, Sr. Presidente. Estamos levantando essa questão, e sei que o

Rômulo já está se levantando para defender o governo - e tem de fazer isso mesmo.

Fico com pena dos Deputados que têm de defender este governo. Como explicará

a medida do governo às pessoas de São João del-Rei, com salas multisseriadas na

sua  região  de  votação.  As  pessoas  estão  começando  a  cobrar  providências  dos

Deputados. Como faremos essa defesa? É uma defesa que não tem jeito de fazer.

Queremos alertar o governo, pois algumas secretarias estão trabalhando de forma

equivocada. Por isso disse à imprensa e aos representantes do governo, que nos
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monitoram, para levarem minha fala ao Governador, a fim de o alertar para o fato de

que estamos pedindo apenas que assuma o governo. Não deixe que meia dúzia de

assessores que acham que mandam pensem que estão resolvendo tudo. Eles estão

tentando cuidar do governo - prestem atenção a isso -, mas estão se esquecendo do

nosso Estado. Infelizmente, o Estado de Minas Gerais está andando para trás. É essa

a  mensagem  que  mando  ao  nosso  Governador.  Digo  nosso  porque  ele  é  o

Governador de todos nós. Por isso, queremos que seja um bom Governador, mas

está  sendo  um  péssimo  comandante,  pois  estão  cuidando  do  governo,  mas  se

esquecendo do Estado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente  (Deputado Paulo  Guedes)  -  Com a palavra,  o  Deputado  Luiz

Carlos Miranda.

O Deputado Luiz Carlos Miranda* - Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

boa  tarde.  Trabalhador  é  assim:  cortam o  seu tempo antes  mesmo de  iniciar.  O

trabalhador só paga o pato neste país. Há redução de jornada de trabalho, quando

não querem defender uma jornada de 40 horas.

Venho a esta tribuna hoje, pois, no início desta semana, o ilustre Deputado Doutor

Wilson Batista tocou em um assunto muito importante. Temos vivenciado momentos

importantes  em que o debate  político tem tido  papel  fundamental.  Esse canal  de

comunicação é essencial, mas me preocupa quando o objetivo é apenas atacar. Nós,

representantes  do  povo  mineiro,  precisamos  usar  o  nosso  conhecimento  e  a

informação para  melhorar  a  vida  das pessoas.  É nesse sentido  que vivemos  um

momento crucial para a história dos Vales do Aço e do Rio Doce. A legislatura atual

tem  sido  determinante  na  garantia  do  desenvolvimento  do  Leste  mineiro,  com

significativo aumento dos Deputados eleitos na defesa dessa região. Como forma de

maximizar as ações desses parlamentares, criamos a bancada parlamentar dos Vales

do Aço e do Rio Doce. Em menos de um ano de existência, garantimos importantes

conquistas.

Outra frente de trabalho a que tenho me dedicado diz respeito à segurança pública

em nossa região.  Juntamente com a sociedade do Leste de Minas Gerais,  tenho

participado de diversas audiências públicas, com o objetivo de discutir  soluções e
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indicar caminhos para esses problemas. Apenas críticas não adiantam. Precisamos

sair da retórica e ir ao encontro dos problemas. O nosso Governador tem feito isso

permanentemente em Minas, e temos seguido os seus passos e acompanhado suas

ações pelo Estado. Uma coisa me preocupa: debate político sim; mas ataque pessoal

não!  É  importante,  neste  Parlamento,  que  os  colegas  Deputados  e  Deputadas

vivenciem momentos de desenvolvimento do Estado, e não de ataques a A ou a B por

questões  simplesmente  políticas.  Diante  de  tantos  ataques,  assusta-me  muito  o

momento que vivenciamos.

Criou-se nesta Casa uma comissão para discutir  o  “crack”.  O jornal  “Estado de

Minas” nos traz uma matéria estarrecedora sobre Belo Horizonte, e essa deve ser a

nossa preocupação, esse deve ser o nosso foco. Todos os parlamentares precisam

trabalhar com os mesmos objetivos, com direcionamentos concretos, pertinentes às

dificuldades que vivemos no Estado. A história tem dito que essa coisa de atacar A ou

B não constrói nem modifica o leito do rio.  O que estampa o Estado de Minas, a

epidemia das drogas, assombra cruelmente a nossa sociedade. Precisamos de ações

concretas em Minas e no Brasil para combater esse mal. Com certeza, essas ações

não serão feitas  nos microfones da Assembleia,  mas eles  são um instrumento,  e

devemos utilizá-los da melhor maneira possível para combater essa epidemia.

Em nosso país, as drogas financiam a violência e o crime, em um círculo vicioso

alimentado pela inércia e omissão dos poderes públicos. Esse projeto terá início em

Ipatinga no próximo dia 25, em que será lançado, no Vale do Aço, com apoio do

Governador do Estado de Minas Gerais e da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais. É um amplo projeto envolvendo todos os segmentos do Vale do Aço e

do Vale do Rio Doce, com o objetivo de combater essa epidemia chamada droga.

Na certeza de que educar é a melhor maneira de lançar as bases para mudar esse

cenário, com esse propósito, estamos nesta Assembleia; como trabalhador com 38

anos de Usiminas, que este ano faz 50 anos; com o objetivo de prestar um serviço

relevante, sem criticar “a” ou “b”, mas fazendo o debate político. E este não se faz

com críticas às pessoas, mas aos projetos.

Um exemplo é o combate que esta Casa faz hoje à cobrança maléfica dos juros da

dívida do Estado de Minas Gerais. Com certeza, essa dívida não foi proposta nem
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feita  pelos trabalhadores do nosso Estado.  Neste momento que atravessamos, às

vésperas da Páscoa,  o debate político ainda é muito pequeno.  Escutamos muitas

críticas às pessoas, mas poderíamos utilizar esse instrumento tão importante para

ajudar a mudar a situação no Estado de Minas Gerais e no Brasil, dando a nossa

contribuição positiva, propositiva,  e não simplesmente de crítica a quem quer  que

seja. É o momento de fazer as nossas reflexões, as nossas análises, e propor ações

concretas,  para  que  o  cidadão de Minas  tenha orgulho  dos  parlamentares  que o

representam nesta Casa tão importante para o futuro do Estado de Minas e para os

cidadãos mineiros.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* -  Obrigado. Uma das coisas que mais

enriquecem a democracia é o trabalho formatado pelos Deputados da Situação e da

Oposição. Ouvimos atentamente as críticas que a Oposição fez ao nosso governo,

mas  temos  tranquilidade  para  rebatê-las.  Em  primeiro  lugar,  na  condição  de  ex-

Prefeito, entendemos que a Federação é interligada, não há como separar o governo

central dos Estados nem dos Municípios. Pinta-se um quadro em que o governo de

Minas está muito mal e o governo federal está em um céu de brigadeiro. Ora, há

também um governo federal que precisa se colocar no pano de fundo. A cortina do

espetáculo do crescimento está rasgada.

No caso desses investimentos do PAC, basta ir às prefeituras para ver a burocracia

da  Caixa  Econômica Federal.  Conversem com os  Prefeitos,  vão  à  Confederação

Nacional dos Municípios e vejam quantos Prefeitos estão sendo procurados pelas

construtoras que não recebem recursos e estão com a obra parada. Meus amigos,

vocês  estão  vendo  pela  mídia  que  o  governo  do  Estado  e  a  Prefeitura  de  Belo

Horizonte terão que assumir o metrô.

Quando são feitas críticas veementes ao nosso governo, e também fazemos ao

governo federal,  temos que verificar  o  paladar  da população.  Hoje,  o  paladar  da

população referente aos dois governos, até que se prove o contrário, é agradável,

simpático, bom. Não foi à toa que o Senador Aécio Neves foi eleito, reeleito e reeleito;

não foi á toa que o Governador Anastasia foi eleito e reeleito. A população mineira

conhece esse resultado, sabe de perto os efeitos do Proacesso, sabe de perto que,

quando se assina um convênio com o governo de Minas, após 30 dias, o dinheiro
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está na conta. Agora, vão assinar um convênio com o governo federal e verão como é

a burocracia. Falo isso em nome de Prefeitos e ex-Prefeitos. Ora, meus amigos, falar

em  dívidas  públicas?  Olhem  a  dívida  da  União:  R$1.000.000.000.000,00.

Recentemente  a  Presidente  Dilma  esteve  na  África,  e,  segundo  informação  da

imprensa, as diárias dos hotéis foram de mais de US$2.000,00. Vamos ver os frutos

dessa  parceria  com  a  Índia,  porque  a  indústria  brasileira  está  questionando

justamente o quantitativo expressivo de produtos importados que vêm para o Brasil.

Hoje é muito mais fácil comprar um guarda-chuva na China do que produzi-lo aqui. O

empresariado  reclama  por  melhores  estradas,  por  logística  e  infraestrutura  nos

nossos portos e aeroportos. Onde está o céu de brigadeiro do governo federal? Onde

está a pactuação federativa? Hoje os Prefeitos estão sangrando com as contas da

área  da  saúde,  a  Emenda  nº  29  está  hipotecando  gastos  para  os  Estados  e

Municípios,  e o governo federal  está mantendo a variação do PIB, o “Pibinho”  do

governo federal. Onde está esse espetáculo do crescimento tão badalado, falado e

divulgado por  propagandas na televisão? Isso é feito  com recursos de onde? Do

Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal? Onde está realmente isso?

Deputado Luiz Carlos Miranda, pergunte aos Prefeitos das cidades de Pai Pedro,

Belo Oriente, Itinga, Prados, Capelinha e Ubá, com os quais o governo do Estado

assina convênio. Todos eles são Prefeitos do PT e assinam bons convênios com o

governo de Minas, que não faz discriminação partidária. Onde está esse espetáculo

do crescimento? Não o estamos vendo.

Recentemente assistimos a uma discussão muito bonita. O PSDB fez a privatização

tucana, tão falada e badalada. Hoje temos a concessão petista. Vamos torcer para

que dê certo. Estão anunciando para o final do ano a concessão do Aeroporto de

Confins. Vamos verificar como ficará. A Copa do Mundo está aí. Já viram como está a

nossa logística? Já conversaram com os empresários? Nas notícias apresentadas

ontem  do  conjunto  de  medidas  para  melhorar  a  industrialização  e  evitar  a

desindustrialização  do País,  não  houve  uma preocupação real  e  imediata  com  a

diminuição da carga tributária. São medidas focalizadas e pontuais, tanto é que há

discussão dos economistas nesse contexto.

Deputado Luiz Carlos Miranda, o mais grave de tudo é que o nosso governo, o
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PSDB, ficou oito anos e não teve coragem de mexer nessa distribuição, de melhorar

os índices de distribuição financeira para Estados e Municípios, mas o governo do PT,

que está há nove anos, também não. Portanto, é muito fácil hipotecar despesas e ver

os volumes de problemas de Estados e Municípios. O governo central, que é o maior

detentor  dessa carga tributária,  está lá  para servir  à  Nação,  mas não.  Não pode

porque  esses  recursos  têm  de  ser  distribuídos  de  acordo  com  a  vontade  do

Congresso, de acordo com o que os parlamentares determinam ser viável. Ou seja,

os partidos aliados agora é que estão dando norte à bússola.

Esperamos que nesse processo haja uma reflexão da Presidente Dilma. Quando

citamos  os  problemas  dos  Municípios  do  Norte  do  Estado,  que  tiveram  muito

investimento de Minas, mas é claro que precisam de mais, queremos saber onde está

a contribuição federativa. Onde está a coragem para fazer com que Governadores e

Prefeitos  não paguem contas  de  decisões  que  o  governo federal  toma? É  muito

simples falar que temos de aumentar a folha dos servidores públicos dos Estados e

dos Municípios. Ótimo. Mas quem paga a conta? Nada de uma mudança no pacto

federativo. Portanto, a situação é de impressionar.

Mas acho salutar e louvável a discussão. A Oposição teve voz aqui nesta tarde,

puderam falar.  Aliás,  como V.  Exa.  começou o seu discurso falando de questões

pessoais, ressalto que não fazemos isso. Respeito muito a Presidente Dilma. Jamais

falarei qualquer coisa sobre a vida dela porque acho que isso merece um tratamento

mais  social,  educado  e  polido  da  nossa  parte.  O  debate  é  interessante  quando

podemos dar explicações na condição de ex-Prefeito, de conhecedor e de quem tem

relação de amizade com inúmeros Prefeitos mineiros e brasileiros. Na semana que

vem estarei em Brasília visitando a Confederação Nacional dos Municípios, porque os

Prefeitos estão numa situação dificílima: os salários estão altos, os gastos com a

saúde  são  elevados  e,  lamentavelmente,  não  há  nenhuma  revisão  do  pacto

federativo.

Para encerrar, queremos dizer que o governo de Minas tem a nossa credibilidade,

conta  com  nossos  elogios.  Temos  a  satisfação  de  não  apenas  defendê-lo,  mas

reconhecer  o  trabalho  do  Governador  Anastasia  e  de  toda  a  sua  equipe.  Muito

obrigado pelo aparte.
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O Deputado Luiz Carlos Miranda* - Se o Presidente me permitir, quero conceder

aparte ao Deputado Sargento Rodrigues. Antes, quero dizer que li recentemente uma

reportagem do Presidente do sindicato dos petroleiros de Betim, filiado à CUT, o qual

é meu conterrâneo, afirmando que a Petrobras de Betim está sucateada. Não se sabe

como o governo deixou de fazer os investimentos necessários para que a empresa

continue  prestando  os  serviços  que  sempre  prestou  a  Minas  Gerais.  Foi  uma

reportagem de página inteira. Fiquei decepcionado, ainda mais que a notícia veio de

um conterrâneo meu, um dirigente sindical.

Sr.  Presidente,  também  estamos  preocupados  porque  começamos  a  discutir  a

desindustrialização no Brasil. Para terem ideia, um terço do aço produzido no País

representa a produção anual da Usiminas: 4.500.000t. É preciso tomar uma medida

mais enérgica em relação à geração de emprego e renda. Somente assim teremos

uma sociedade mais respeitada e com o orgulho de dizer que vive numa democracia.

Não podemos falar em democracia no Brasil,  porque há muita gente morrendo de

fome,  não  há  estradas,  não  há  rodovias,  não  há  educação  nem  saúde.  Vamos

construir essa democracia.

Encerro minhas palavras desejando a todos os ouvintes da nossa televisão e aos

nossos  companheiros  Deputados  uma Páscoa abençoada por  Deus.  Boa tarde  a

todos.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado 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  2.845/2012,  da
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Comissão de Saúde,  e 2.846 a  2.848/2012,  da  Comissão de Segurança  Pública.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 8ª Reunião

Ordinária, em 3/4/2012, do Requerimento nº 2.763/2012, da Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Indicação do Nome da Sra. Anali de Rezende e de outros para

comporem  o  Conselho  Estadual  de  Educação;  de  Defesa  do  Consumidor  -

aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 3/4/2012, do Requerimento nº 2.752/2012,

do Deputado Délio Malheiros;  de Transporte - aprovação, na  6ª Reunião  Ordinária,

em 3/4/2012, dos Requerimentos nºs 2.693/2012, do Deputado Délio Malheiros, 2.708

e 2.709/2012, do Deputado Hélio Gomes, 2.732/2012, da Deputada Liza Prado e do

Deputado  Paulo  Guedes,  2.756/2012,  do  Deputado  Carlin  Moura,  2.759/2012,  da

Deputada  Liza  Prado,  e  2.760/2012,  do  Deputado  Hélio  Gomes;  de  Esporte -

aprovação, na  8ª Reunião  Ordinária, em 3/4/2012, do Projeto de Lei nº 2.809/2012,

do  Deputado  Cássio  Soares,  e  do  Requerimento  nº  2.741/2012,  do  Deputado

Marques Abreu;  de Saúde - aprovação, na  8ª Reunião  Ordinária, em  4/4/2012, dos

Requerimentos nºs 2.757/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.761/2012, da

Comissão  de  Participação  Popular;  de  Educação -  aprovação,  na  7ª  Reunião

Ordinária, em 4/4/2012, do Projeto de Lei nº 2.746/2011, do Governador do Estado, e

dos Requerimentos nºs  2.751/2012,  do  Deputado Délio Malheiros,  2.758/2012,  da

Deputada Liza Prado, e 2.793 a 2.795/2012, do Deputado Neilando Pimenta (Ciente.

Publique-se.);  e  de  Participação  Popular  -  encaminhando  a  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.669/2012, que contém o documento final do Parlamento Jovem 2011,

com as propostas relativas ao tema: "Drogas: como prevenir?" (Ciente. Publique-se.),

cujo teor é o seguinte:

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.669/2012

O jovem e o papel da família

1  -  Incremento  do  Programa Saúde da Família  e  capacitação de seus  agentes

comunitários  sobre  o  tema “drogas”,  por  meio  de  investimentos  nas  unidades  de

atenção  primária  à  saúde,  para  implantação  de  equipes  multiprofissionais,
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devidamente capacitadas,  que atendam as famílias  que necessitem de orientação

relacionada ao uso de álcool ou outras drogas e que esclareçam a comunidade sobre

formas de prevenção.

2 - Criação de campanhas de prevenção e combate ao uso de drogas nos mais

variados meios de comunicação; inclusão, na programação de emissoras de televisão

e rádio, bem como em outras mídias, de chamadas contendo depoimentos de ex-

usuários  de  drogas,  com  garantia  do  anonimato  opcional  destes,  além  de

propagandas específicas  sobre a  prevenção do uso de drogas;  exigência  de  que

programas  de  saúde existentes  no  Município,  destinados  a  informar  a  população

sobre os danos e as consequências do consumo de drogas lícitas e ilícitas, estimulem

o  combate  ao  preconceito  social  contra  os  usuários  e  incentivem  a  procura  por

tratamento;  inclusão de avisos em faturas emitidas pelas  prestadoras de  serviços

públicos (companhias de água,  luz, telefone, gás, etc.),  sendo que as campanhas

relativas a drogas lícitas seriam custeadas pelos próprios fabricantes e as relativas a

drogas ilícitas custeadas pelo governo.

3  -  Criação  de  centro  de  lazer  e  reflexão,  com  funcionários  contratados  e

remunerados  pelo  poder  público  municipal  ou  estadual  e  com  a  colaboração  de

voluntários, onde serão desenvolvidas ações de prevenção, por meio de encontros

periódicos envolvendo famílias, dependentes químicos e comunidade e da realização

de atividades culturais e esportivas. O referido centro poderá funcionar nas escolas

ou  em  outros  espaços  públicos  já  existentes  e  deverá  elaborar  semanalmente

relatórios avaliativos que serão enviados aos alunos atendidos.

O jovem e o papel da escola

4.  Criação  do  programa “Emprega,  Minas”,  que  consiste  na  seleção  de  jovens

secundaristas  ou  universitários,  incluindo  vagas  prioritárias  para  ex-usuários  de

drogas, para serem capacitados pelo governo de Minas Gerais em cursos básicos, a

serem definidos de acordo com a demanda de mão de obra de cada Município. A

partir  da prática, vivenciada nos próprios locais de trabalho, associada à teoria, os

cursos seriam ministrados por profissionais devidamente capacitados, que formariam

o Serviço Estadual Profissionalizante de Adolescentes-Seepa. Tal instituição ficaria

responsável  também  por  desenvolver  um material  didático  necessário  para  plena
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aprendizagem  e  uso  exclusivo  desses  alunos.  Em  seguida,  o  próprio  governo

contrataria esses jovens de acordo com a idade, como www.almg.gov.br Página 12 de

38 Quarta-feira - 24 de agosto de 2011 aprendizes ou como primeiro emprego, na

área em que foram capacitados, ocupando cargos nas instituições ligadas ao governo

estadual.  Assim,  teriam  experiência  para  um  próximo  trabalho  e  também  a

capacitação.  O  projeto  poderá  contar  com  a  parceria  de  empresas  privadas  que

tenham interesse em absorver essa mão de obra futuramente.

5  -  Criação,  dentro  da  escola  ou  espaço  físico  já  existente,  de  um  programa

extracurricular diversificado de atividades culturais e esportivas que incluam a família,

com  orientação  de  estagiários  de  universidades  parceiras  recrutados  a  partir  de

processo seletivo  aplicado nas  universidades estaduais  ou  federais  e  contratados

pelo Estado por um período a ser estipulado. As atividades, a serem desenvolvidas

com alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio, de maneira lúdica e apropriada

para cada faixa etária, ajudariam na formação de opinião destes acerca de situações

geralmente vivenciadas pelos jovens.

6  -  Elaboração,  pelo  governo  do  Estado,  de  um  calendário  de  seminários

educativos, que acontecerão em cada Município durante todo o ano, oferecidos aos

profissionais da rede pública de ensino, com enfoque nos problemas sociais e temas

polêmicos, com o objetivo de enriquecer o discurso dos professores, que repassarão

o conhecimento adquirido em discussões na sala de aula.

O jovem e o papel da sociedade

7 - Criação de convênios entre o governo de Minas Gerais, empresas privadas e

casas  de  reabilitação  para  que  ex-usuários  e  exinternados  sejam  inseridos  em

programas  de  capacitação  profissional  gratuitos  e  recebam  acompanhamento

psicológico, com o objetivo de serem direcionados a empresas que os contratem por

meio  de  um  sistema  de  cotas,  sendo  compensadas,  por  sua  contribuição  à

sociedade, com benefícios tributários.

8  -  Criação  de  um  mascote,  nos  moldes  do  Zé  Gotinha  (poliomielite),  para

representar  a  luta  pela  prevenção  às  drogas,  devido  à  grande  mobilização  e

aceitação que um personagem pode ter na sociedade, com divulgação em diferentes

meios de comunicação: televisão, rádio e em contas de telefone, água e luz. Esse
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mascote terá o intuito de construir uma consciência nas crianças sobre as drogas

lícitas desde cedo.

9 - Inclusão obrigatória nos rótulos de bebidas alcoólicas de frases e fotos alertando

sobre  as  consequências  do  uso do álcool,  considerando-se  que esta droga pode

representar  o  primeiro  passo  para  o  uso  das  drogas  ilícitas.  (-  À  Comissão  de

Participação Popular.)

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 da Deputada Liza Prado em que

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar nº  15/2011 e do

Deputado Rômulo Viegas em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº

2.790/2012  (Arquivem-se os projetos.); e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do

Regimento  Interno,  requerimento  dos  Deputados  Dalmo Ribeiro  Silva  e  Bonifácio

Mourão  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para

homenagear a Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação

João Pinheiro, pelos 20 anos de sua fundação.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, justificarei o pedido que farei, mas

antes gostaria de lhe dizer que eu e o Deputado Sargento Rodrigues temos insistido

em que os requerimentos importantes e antigos sejam inseridos na pauta; porém,

temos tido por parte da base do governo um péssimo comportamento nas comissões.

Já solicitei que houvesse a alteração desse comportamento. Chegamos até a fazer

isso no gabinete do Líder Luiz Humberto Carneiro em comum acordo com o ex-Líder

do Bloco. Naquela ocasião, reunimo-nos com o Deputado Luiz Humberto Carneiro,

Líder do governo; com o Deputado Bonifácio Mourão, Líder do Bloco Transparência;

junto com o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa; para que pudéssemos

discutir uma forma de procedimento democrático de funcionamento da Assembleia.

Posso dizer que todos os nossos requerimentos em comissões têm sido rejeitados,

adiados ou não votados, mas jamais aprovados. Isso tem ocorrido de um mês para

cá. Aliás, até as comissões foram alteradas. Por exemplo, a Deputada Liza Prado

está  aqui  e  sabe  disso,  pois  foi  retirada da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e
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Regionalização por  não concordar  com a estratégia de rejeitar  requerimentos que

fossem  da  Oposição.  Independentemente  do  conteúdo,  a  ordem  era  rejeitar  o

requerimento. Poderia fazer bem para Minas ou não. Não interessa, o que interessa é

rejeitar o requerimento. Fizemos um acordo nesse dia, para que pudéssemos estar

limpando  a  pauta  que  estava  travada  aqui.  Afinal,  essa  era  a  única  forma  que

tínhamos  de  mostrar  a  nossa  insatisfação  e  fazer  o  contraponto:  paralisando  os

trabalhos  no  Plenário  e  fazendo  aqui  a  obstrução  democrática.  Assim  agimos.

Portanto, os vetos estavam aqui havia muitos dias. No entanto, fruto desse acordo,

votamos aqui cinco vetos, com o nosso apoio. Vetos que não teriam sido votados, se

não estivesse a Oposição presente - votando sim ou não, mas presente e cumprindo

acordo. Sr. Presidente, Deputado Paulo Guedes, pediria a V. Exa. que comunicasse

isso ao Presidente da Casa. Hoje, na reunião de Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização, na presença de Vereadores que vieram de São José da Lapa, cidade

vizinha de Belo Horizonte, havia um requerimento meu já antigo, apresentado havia

muito tempo. Na oportunidade, o Deputado Adelmo Carneiro Leão estava lá comigo

para dar  quórum, bem como o Deputado Glaycon Franco. Ou seja,  já estávamos

prontos para aprovar um requerimento solicitando que se fizesse uma discussão com

a Copasa nesta Casa sobre o problema da falta de água e tratamento de esgoto na

cidade  de  São  José  da  Lapa.  Era  um  requerimento  simples  para  tratar  de  uma

questão pertinente à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização; no entanto,

fui  surpreendido  pelo  Deputado  João  Leite,  que  chegou  à  Comissão,  pediu  ao

Deputado Glaycon Franco que saísse; deixou o Deputado Adelmo Carneiro Leão e eu

assentados, esperando, e foi oferecer ao Vereador do PT, que estava aqui, uma outra

reunião que ele mesmo marcaria na Copasa para resolver o problema. O Deputado

João Leite  fez isso porque não deixaria  e  não permitiria  que fosse aprovado um

requerimento que solicitasse que a Copasa viesse a esta Casa para esclarecer a falta

de água em um determinado Município. Então, Sr. Presidente, esse comportamento

que tivemos de cumprir um acordo não foi cumprido pelo governo desta Casa. Ao

contrário, os requerimentos continuam sendo rejeitados da mesma forma, o que me

leva a perguntar: vale o que conversamos? Vale o acordo? Não vale? Cumprimos o

acordo, mas a base do governo simplesmente descumpre e ainda faz um ato desse
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tipo  de  dizer  ao  Vereador  que  não aprovará  o  requerimento,  mas  que  o  próprio

Deputado João Leite marcará a reunião na Copasa? Deputado Sargento Rodrigues,

peço-lhe que solicite que deixem os requerimentos andarem. Não posso permitir que

o  governo continue  tendo um  comportamento  de  fazer  conosco  da  Oposição  um

acordo, depois desfazê-lo, é preciso acatarmos o bom-senso. Gostaria até de saber a

opinião de V. Exas. Nem pedirei isso agora porque o Deputado Sargento Rodrigues

ainda quer falar. Pediria a V. Exa. que concordasse comigo e solicitasse, até para que

o governo saiba,  de fato, que não toleraremos na Assembleia Legislativa que um

acordo  feito  seja  quebrado dessa forma.  Não toleraremos,  muito  menos,  que um

Deputado da base do governo oriente agora quem vem aqui, que tipo de reunião é

feita e marque a reunião que solicitamos para resolver um problema que eu trouxe

para esta Casa. Aí já é abusar demais da nossa paciência. Muito obrigado.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  verifique  com  José  Geraldo,

Secretário-Geral da Mesa, o que está acontecendo, porque o microfone ali não está

funcionando. É preciso saber por que isso está acontecendo. Sr. Presidente, pedi a

palavra pela ordem porque, de fato, fiz um apelo ao Deputado Rogério Correia, já

que, ao fazer uma leitura da pauta, vi que todos os requerimentos são de 2011. Sou

um  Deputado que fica como o  ferrinho de dentista  no ouvido  do  Deputado Dinis

Pinheiro, Presidente da Casa, para que os requerimentos sejam votados. Sabe por

quê, Deputado Doutor Wilson Batista? Os requerimentos são fruto de longos debates

nas comissões, de horas e horas de trabalho de Deputados, que, nas comissões, no

interior e aqui, na sede do Poder, discutem os mais diversos assuntos, que precisam

ser  repassados  aos  órgãos  competentes.  Os  pedidos  de  informações  precisam

passar por votação, as solicitações de informações aos órgãos públicos do Estado

precisam  ser  votados  no  Plenário  da  Casa.  Esses  requerimentos  vão  só  se

amontoando. Se V. Exas. buscarem com Beatriz, Assessora da Mesa, a informação

de quantos requerimentos aprovados em comissões estão parados aqui, na Mesa do

Plenário,  V.  Exas.  tomarão  um  susto.  O  número  de  requerimentos  represados  é

gigantesco.  Fiz  um  apelo  ao  Deputado  Rogério  Correia  para  votarmos  esses

requerimentos, já que hoje, dia 4 de abril, véspera de feriado, a população sempre

espera  que  tenhamos  esse  bom-senso.  Quero,  Deputado  Rogério  Correia,  como
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sempre atuei coerentemente nesta Casa, dizer que V. Exa. tem razão. Não sou da

tese de que Deputado nenhum abdique de seu poder fiscalizador, nem os da base

nem muito menos os da Oposição. Acho que não há bom-senso, não há lógica, não é

prudente  que  se  fique  rejeitando  requerimentos.  O  fato  de  ser  um  Deputado  da

Oposição  não  significa  não  poder  aprovar  um  requerimento  para  realizar  uma

audiência pública na Casa. Se for assim, Deputado Doutor Wilson Batista, temos que

fechar o Parlamento. Se houver o pensamento de que é da oposição, por isso, não

será feita audiência pública nenhuma, então, fechem o Parlamento. Pronto e acabou,

ficaremos aqui apenas batendo papo, indo à tribuna. Coitado do cidadão, porque é

ele que nos paga, e precisamos ter um pouquinho de dó dele. Obviamente o Poder

Legislativo é fiscal dos Poderes. Se alguém aqui não entendeu isso, precisa olhar um

pouquinho mais a Constituição da República, porque ele jurou aqui, quando tomou

posse. Então, precisa exercer. Quero aqui, Deputado Paulo Guedes, que preside esta

reunião,  reforçar  o  pedido,  agora  do  Líder  do  PDT,  para  que  o  Deputado  Dinis

Pinheiro, Presidente,  promova imediatamente uma reunião do Colégio de Líderes,

porque temos requerimentos, projetos de Deputados que precisam ser votados. O

Deputado  Rogério  Correia  está  utilizando-se  do  instrumento  legal,  democrático,

regimental para não permitir que se votem determinadas matérias. É óbvio que ele

deverá  usar,  eu  mesmo usaria  esse  instrumento  regimental  se  fosse  necessário.

Agora,  o  Deputado Dinis  Pinheiro,  Presidente desta Casa,  precisa,  urgentemente,

convocar uma reunião do Colégio de Líderes para chamar o Líder de Governo, os

demais Vice-Líderes para decidirem se vão votar os requerimentos. Então, comecem

a ter um pouquinho de bom- senso com os requerimentos da Oposição, que está

cumprindo um papel que é simples, lógico e que é necessário. Pelo que ele me disse

aqui, não há nada de mais em fazer uma audiência pública e chamar a Copasa. Se

eu estivesse lá, Deputado Rogério Correia, na Comissão, poderia contar com o voto

deste Deputado para aprovar o requerimento. Se eu não puder chamar alguém aqui

da Copasa para prestar informações, a partir de uma solicitação de Vereadores, vou

chamar, então, quem? Farei audiência com o quê? Então, Deputado Paulo Guedes, é

preciso que V. Exa., ao encerramento desta reunião, pegue o celular e ligue para o

Presidente, dizendo-lhe que precisamos fazer uma reunião do Colégio de Líderes,
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porque há alguns acertos na pauta que precisam ser feitos. Votamos até hoje, Sr.

Presidente, cinco vetos, e mais nada. Já estamos no mês de abril. Esta Casa precisa

andar, Deputados, precisamos votar requerimentos e projetos de lei importantes para

a sociedade, para o cidadão que nos pagam, e muito bem, para estarmos aqui.

O Sr. Presidente - Deputado Sargento Rodrigues, ainda hoje entrarei em contato

com o Deputado Dinis Pinheiro, para que possamos convocar o Colégio de Líderes e

reunião da Mesa,  para tratar desses assuntos levantados aqui por V.  Exa. e pelo

Deputado Rogério Correia. Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, solicito o encerramento, de plano, da

reunião, em função da falta de quórum para a continuação dos nossos trabalhos.

Encerramento

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 10, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte

ordem  do  dia:  (-  A  ordem  do  dia  anunciada  será  publicada  na  edição  do  dia

10/4/2012.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE GENILSON RIBEIRO ZEFERINO

PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO

MARTINS, EM 14/3/2012

Às 14h49min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Romel Anízio,

Almir  Paraca  e  Sávio  Souza  Cruz,  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,  determina,  a  seguir,  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sávio Souza Cruz para atuar como

escrutinador.  Apurados  os  votos,  são  eleitos  para  Presidente  o  Deputado  Romel

Anízio e para Vice-Presidente o Deputado Almir Paraca, ambos com três votos. O
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Presidente “ad hoc” empossa o Vice-Presidente, Deputado Almir Paraca, que, por sua

vez, dá posse ao Presidente eleito, Deputado Romel Anízio. A seguir, o Presidente

designa  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  como  relator  da  matéria.  Cumprida  a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Sávio  Souza  Cruz,  Presidente  –  Duarte  Bechir  –  Sebastião  Costa  –  Duilio  de

Castro.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/3/2012

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Duilio de Castro e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado, 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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão  e  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Filipe  Simas  de  Andrade,

Gerente-Geral de Comunicações Pessoais Terrestres da Anatel (substituto), publicado

no “Diário do Legislativo” de 17/3/2012. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

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

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.593/2011 (relator: Deputado Duilio

de  Castro).  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 (2) em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública em Itamarandiba para discutir as

constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica nesse Município; e seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  problemas  na  prestação  de
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serviços por parte de administradoras de cartões de crédito; e Alencar da Silveira Jr.

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão

de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater  a  qualidade  das

sacolas  plásticas comercializadas no Estado.  Cumprida  a finalidade da reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

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

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/3/2012

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,

Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Deputado Hely Tarquínio, no

exercício da Presidência, 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 de ofício da Sra. Terezinha de

Araújo Rios Moreira, Coordenadora do Núcleo de Epidemiologia da Superintendência

Regional de Saúde de Belo Horizonte, convidando esta Comissão para participar do

III Encontro da Esquistossomose dessa Superintendência, em 11/4/2012, nesta Casa.

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

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

2.794/2012  (relator:  Deputado  Doutor  Wilson  Batista);  e  2.822/2012  (relator:

Deputado Neider Moreira), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.711, 2.717,

2.721, 2.733 e 2.740/2012. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.517/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
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(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, Carlin Moura, Neilando Pimenta, Paulo Lamac

e Duarte Bechir em que solicitam seja realizada, em conjunto com a Comissão de

Educação, Ciência e Tecnologia, audiência pública para debater o programa Saúde

na Escola,  do  governo federal,  e  sua integração no Sistema Estadual  de  Ensino;

Doutor  Wilson  Batista  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  desta

Comissão para debater os programas de reconstrução mamária, por meio do Sistema

Único de  Saúde,  em pacientes que tiveram suas mamas mutiladas por  causa do

tratamento  do  câncer  de  mama,  o  tratamento  das  sequelas  provocadas  pelos

tratamentos oncológicos, bem como o direito à preservação da fertilidade por meio de

técnicas de reprodução assistida com criopreservação de embriões e gametas em

pacientes  submetidos  ao  tratamento  de  câncer;  Jõao  Leite  em  que  solicita  seja

realizada  visita  desta  Comissão  ao  Hospital  da  Baleia  a  fim  de  conhecer  as

instalações e o trabalho desenvolvido por esse hospital; Tadeu Martins Leite em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências

para  que  a  Vigilância  Sanitária  do  Estado  apure  a  denúncia  de  que  um  mesmo

caminhão,  contratado  pelo  Município  de  Urucaia,  estaria  sendo  utilizado  para

fornecimento de água e drenagem do esgoto e fossa nesse Município. É recebido

pela  Presidência,  para  ser  apreciado  em  reunião  posterior,  o  requerimento  dos

Deputados Rogério Correia e Adelmo Carneiro Leão em que pleiteiam seja solicitado

ao governo do Estado cópia do resultado da auditoria, determinada pelo Governador

e realizada pela Controladoria-Geral do Estado, para a apuração de denúncias de

sobrepreço,  direcionamento  de  licitações,  dispensa  de  licitações  e  outras

irregularidades supostamente cometidas pela Fundação Ezequiel Dias. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Neider

Moreira.
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 28/3/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel,  Pompílio  Canavez  e  Sargento  Rodrigues,

membros da Comissão. Está presente também o Deputado Doutor Viana. Havendo

número  regimental,  a  Presidente,  Deputada  Rosângela  Reis,  atendendo  a

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, em audiência

pública, a inclusão do estágio na grade curricular do ensino médio da rede pública de

educação e a inserção dos estudantes no mercado de trabalho e a apreciar a matéria

constante na pauta. A Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.525/2011 em 1º turno; 2.864 e 2.885/2012,  em turno único (Pompílio  Canavez);

147/2011 e 2.894/2012,  em turno único (Juninho Araújo);  2.843 e 2.845/2012, em

turno único (Tadeu Martins Leite); 2.872 e 2.891/2012, em turno único (Luiz Carlos

Miranda). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Ailton Magno Pozzato, Auditor Fiscal do Trabalho; Fernando César Gonçalves de

Castro, Auditor Fiscal do Trabalho; e Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey, Técnica

de  Nível  Superior,  todos  representando  o  Sr.  Alysson  Paixão  de  Oliveira  Alves,

Superintendente  Regional  do Trabalho  e  Emprego em Minas Gerais;  Ana Cláudia

Nascimento Gomes,  Procuradora do Trabalho,  representando o Sr.  Helder  Santos

Amorim, Procurador-Chefe do Trabalho e Emprego em Minas Gerais; Carlos Pimenta,

Secretário  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  –  Sete;  Igor  Coura  de  Mendonça,

Coordenador  do  Observatório  do  Trabalho  da  Sete;  Alexandre  Magno  Leão  dos

Santos,  Empreendedor  Público  da  Superintendência  de  Desenvolvimento  da

Educação  Profissional;  Ivonice  Maria  Rocha,  Diretora  de  Projetos  Especiais  da

Educação  Profissional;  e  Roberto  Márcio  Guerra,  Superintendente  de

Desenvolvimento da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação,

todos representando a  Sra.  Ana Lúcia  Almeida Gazzola,  Secretária  de  Estado de
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Educação;  Sebastião  Alvino  Colomarte,  Superintendente  Adjunto  do  Centro  de

Integração  Empresa-Escola  de  Minas  Gerais;  Valmir  de  Souza,  Gerente-Geral  do

Centro de Aprendizado Profissional e Desenvolvimento Social; Carlos Alberto Perez

Cavalheiro, Diretor do Conselho de Ética da Associação Brasileira de Estágios – Ares;

e  Rafael  Denilson  Bernardes  Oliveira,  Assessor  da  Abres,  que são  convidados  a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Doutor Viana,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Ato

contínuo,  ausentam-se  da  reunião  os  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel,  Pompílio

Canavez  e  Sargento  Rodrigues.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência deixa de apreciar a matéria

constante na pauta por falta de quórum, agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Luiz Carlos Miranda, Presidente – Tadeu Martins Leite – Duarte Bechir – Elismar

Prado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.647/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.647/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.899/2010, institui o Dia Estadual

do Contabilista.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho,

da  Previdência  e  da  Ação  Social.  Examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  esta  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do

disposto no art. 102, XIV, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a instituir, no Estado, o Dia do Contabilista, a ser

comemorado no dia 21 de setembro, anualmente.

O termo contabilista abrange o campo de atuação dos contadores e dos técnicos

em contabilidade. O contador é formado em Ciências Contábeis e exerce funções

técnicas e acadêmicas; já o Técnico em Contabilidade é formado em curso de nível

médio. A principal tarefa do contabilista é administrar a situação financeira de quem

contrata seus serviços – uma empresa, uma instituição ou um grupo familiar.

O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais – CRCMG – finalizou o ano

de 2010 com 59.457 contabilistas ativos no Estado, ocupando o 2º lugar do total de

495.759 profissionais ativos no Brasil. De dezembro de 2009 a dezembro de 2010,

mais de 10 mil  novos profissionais se registraram, representando um aumento de

17,03% de inscritos. Para o Conselho, estes profissionais devem ter conhecimento

multidisciplinar,  capacidade  de  interpretar  dados,  bem  como  de  sugerir  medidas

necessárias ao melhor funcionamento das empresas.

Atualmente,  um  número  crescente  desses  profissionais  se  dedica  à  analise  de

negócio,  disponibilizando  mais  tempo  para  relatórios,  análise  e  interpretação  das

informações de mercado. Dessa forma, os profissionais contábeis deixaram de ser

responsáveis apenas por manter a escrituração em ordem, já que essa função está

em constante processo de automação, e passaram a assumir o papel de prestadores

de informações.

A Comissão de Constituição e Justiça julgou conveniente alterar a data proposta no

projeto original para o dia 25 de abril, data em que é comemorado nacionalmente o

Dia do Contabilista, o que fez por meio da apresentação da Emenda nº 1, com a qual

concordamos.

Essa data foi instituída sob inspiração do Senador e patrono desse ofício,  João

Lyra, em 1926, ocasião em que proferiu discurso sobre a Classe Contábil Brasileira

destacando a importância e a responsabilidade do papel que esse profissional exerce

na sociedade. Essa data marca também a criação, em 1945, do curso superior de

Ciências Econômicas e de Ciências Contábeis e Atuariais, por meio do Decreto-Lei nº

7.988, de 22/9/45, em nível nacional.
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Entendemos, portanto, justa a homenagem prestada aos Contabilistas por meio do

projeto de lei em epígrafe e julgamos a data 25 de abril a mais conveniente para essa

homenagem.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.647/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Luiz Carlos  Miranda,  Presidente -  Tadeu Martins  Leite,  relator  -  Duarte Bechir  -

Elismar Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 175/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, a proposição em comento dispõe sobre a

implantação de iniciativas que instituam políticas públicas sociais para promover a

emancipação das famílias dos beneficiários do Programa Bolsa-Família.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho,

da Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,  que opinou

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XIV,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame objetiva obrigar o Estado a implantar ações específicas

para as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF –, visando promover

sua emancipação. A intenção do autor, expressa na justificação que acompanha a

proposta, é ampliar as chances das famílias beneficiárias ingressar no mercado de

trabalho.

O  Bolsa-Família  é  um  programa  de  transferência  direta  de  renda  com

condicionalidades,  operacionalizado  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e

Combate  à  Fome,  que  beneficia  famílias  em  situação  de  pobreza  e  de  extrema
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pobreza. O Programa integra o Fome Zero, que tem como objetivo assegurar o direito

humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional e

contribuindo para a conquista da cidadania pela população mais vulnerável à fome.

O Programa em questão  se organiza  em três  eixos  principais:  transferência  de

renda,  condicionalidades  e  programas  complementares.  A transferência  de  renda

promove o alívio  imediato da pobreza.  As condicionalidades reforçam o acesso a

direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social. Já os

programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que

os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade. Entendemos que é

nesse contexto que a proposição em análise se insere.

Os  programas  complementares  abrangem  diferentes  áreas  como  educação,

trabalho, cultura, microcrédito, capacitação e melhoria das condições habitacionais.

São  exemplos  dessas  ações  os  programas  para  alfabetização  e  aumento  de

escolaridade,  qualificação  e  inserção  profissional,  formação  de

microempreendimentos, concessão de microcrédito, estratégias de apoio à aquisição,

construção  ou  reforma  de  unidade  habitacional,  produção  e  acesso  à  cultura  e

emissão de documentos de identificação civil. Os programas são executados a partir

de  diagnóstico  da  população  beneficiária,  o  que  possibilita  identificar  as

vulnerabilidades  a  serem  enfrentadas.  Esses  programas  são  coordenados  pelo

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS –, em articulação

com outros Ministérios, e executados em parcerias com Estados e Municípios.

O gestor estadual tem também a responsabilidade de utilizar as informações do

banco de dados do Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico –, do MDS,

para  articulação de programas  e  ações  complementares para  os  beneficiários  do

PBF, tendo em vista a sua emancipação.

Destaca-se que há no Estado um conjunto de ações constantes do Plano Plurianual

de Ação Governamental 2012 - 2015 – PPAG – nas áreas indicadas pelo MDS para

as ações complementares ao PBF, que podem ser acessados pelos beneficiários do

programa, mas que não são exclusiva ou prioritariamente direcionados a eles.

Entendemos, contudo, que, diante do número de famílias atendidas no Estado pelo

Programa Bolsa Família (1.159.172) e pela importância da qualificação profissional e
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do trabalho no processo de construção de autonomia dessas famílias, justifica-se a

medida  contida  na  proposição  em  análise,  pois  é  necessário  haver  legislação

específica  que  garanta  sua  qualificação  profissional,  o  que  pode  ampliar  as

possibilidades  de  inserção  no  mercado  de  trabalho  e,  por  consequência,  de  sua

autonomia financeira.

Cumpre-nos  informar  que há no Estado um conjunto  de ações  voltadas  para  a

qualificação profissional,  constantes do Plano Plurianual de Ação Governamental –

PPAG – 2012-2015, na Rede de Educação e Desenvolvimento Humano, no Programa

003 – Melhor Emprego –, que pode atender o público beneficiário do PBF, embora

não seja especificamente dirigida a ele.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu necessário alterar

o projeto original  com intuito de afastar aparente invasão legislativa no campo de

ação do Poder Executivo, o que levou aquela Comissão a apresentar o Substitutivo nº

1.

Consideramos necessário propor algumas alterações ao Substitutivo nº 1, relativas

ao mérito, para tornar mais claro o comando do art. 1º e mais abrangente o comando

do art. 2º. Assim, sugerimos que, em lugar de dispor apenas sobre a execução de

cursos  profissionalizantes,  o  art.  2º  disponha  sobre  a  execução  das  políticas

emancipatórias como um todo. Por esse motivo apresentamos as Emendas nºs 1 e 2

ao Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão anterior.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 175/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art.  1º  –  O  Estado  adotará  políticas  destinadas  às  famílias  beneficiárias  do

Programa Bolsa-Família, com o objetivo de promover a sua emancipação, nos termos

do art. 4º da Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e do inciso V do art. 11-C

do Decreto Federal nº 5.209, de 17 de setembro de 2004.”.
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EMENDA Nº 2

Substitua-se  no  art.  2º  do  Substitutivo  nº  1  a  expressão  “dos  cursos

profissionalizantes” pela expressão “das políticas emancipatórias”.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Luiz  Carlos  Miranda,  Presidente  -Tadeu  Martins  Leite,  relator  -  Duarte  Bechir  -

Elismar Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 388/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Desarquivado a requerimento do autor, Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto

de lei em epígrafe “dispõe sobre a contratação de serviços de produção publicitária

pelos órgãos das administrações direta e indireta do Estado de Minas Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/2/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Foi  apresentado  requerimento  na  reunião  do  dia  6/9/2011,  solicitando  fosse  a

proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,

à Secretaria  de Estado de Governo e à Secretaria de Estado de Casa Civil  e de

Relações  Institucionais,  para  que  se  manifestassem  sobre  a  medida  contida  na

proposição. As respostas a essa diligência encontram-se anexada ao processo.

Fundamentação

A proposição sob comento pretende, nos termos de seu art. 1º, obrigar os órgãos

das  administrações  direta  e  indireta  do  Estado  a  contratar  a  produção  de  peças

publicitárias de qualquer natureza somente com empresas publicitárias com sede em

Minas Gerais. Segundo a justificação do autor, a medida visa fomentar a economia do

Estado, contribuindo para o desenvolvimento do setor de publicidade e propaganda e

para a arrecadação de tributos.

Inicialmente, cumpre salientar que a administração pública brasileira manifesta-se

em  três  níveis  de  organização  político-administrativa  –  a  federal,  a  estadual  e  a

municipal – por meio de suas entidades, de seus órgãos e agentes, com vistas a
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atender  concretamente  às  necessidades  coletivas.  A cidada estrutura  é  objeto  do

Direito  Administrativo,  conforme  o  magistério  de  Maria  Sylvia  Zanella  di  Pietro:

“definimos o Direito Administrativo como o ramo do direito público que tem por objeto

os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração

Pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza

para a consecução de seus fins, de natureza pública”.

Todas as entidades  federadas  estão  habilitadas a  editar  normas  jurídicas sobre

organização da administração pública e licitação, uma vez que o assunto se enquadra

no âmbito do direito administrativo. Entretanto, o projeto em análise afronta princípios

consagrados na Constituição da República e na legislação vigente, como veremos a

seguir.

Ora,  a  Carta  Magna,  no  “caput”  do  art.  37,  consagra  princípios  destinados  à

orientação  do  administrador  público  na  prática  de  atos  e  procedimentos

administrativos, de modo a garantir a boa administração.

Entre esses princípios,  figura o da licitação pública,  previsto no art.  37,  XXI,  da

mencionada Carta Política, segundo o qual “ressalvados os casos especificados na

legislação,  as  obras,  serviços,  compras  e  alienações  serão  contratados  mediante

processo  de  licitação  pública  que  assegure  igualdade  de  condições  a  todos  os

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas

as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as

exigências  de  qualificação  técnica  e  econômica  indispensáveis  à  garantia  do

cumprimento das obrigações”.

O  referido  princípio  é  o  corolário  dos  princípios  constitucionais  da  moralidade

pública,  da impessoalidade e do tratamento isonômico dos eventuais  contratantes

com o poder público.

A  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  contém  normas  gerais  de  licitação  e

contratação,  estabelece,  em  seu  art.  3º,  que  a  licitação  se  destina  a  garantir  a

observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais

vantajosa para a administração. O mesmo artigo prevê ainda no § 1º, inciso I, que é

vedado  aos  agentes  públicos  admitir,  prever,  incluir  ou  tolerar,  nos  atos  de

convocação, cláusulas ou condições que comprometam restrinjam ou frustrem o seu
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caráter  competitivo  e  estabeleçam  preferências  ou  distinções  em  razão  da

naturalidade,  da  sede  ou  do  domicílio  dos  licitantes  ou  de  qualquer  outra

circunstância  impertinente  ou  irrelevante  para  o  específico  objeto  do  contrato,

ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 desse artigo e no art. 3º da Lei no 8.248, de 23

de outubro de 1991.

No plano jurisprudencial, trazemos à colação as seguintes decisões atinentes ao

tema:

“É ilegal exigir-se que o licitante seja fabricante do produto licitado, na medida em

que isto restringe a concorrência” (TRF- DJU de 4/12/86, p. 23.897).

“A regra  na  licitação  é  a  participação  do  maior  número  possível  de  licitantes,

devendo o edital ser parcimonioso e criterioso ao fixar requisitos, pois são proibidas

as condições impertinentes, inúteis ou desnecessárias” (TJ/SP-LEX nº 172/109).

“Inconstitucionalidade  de  norma de  lei  estadual  que  discrimina  os  licitantes  em

função da sede da empresa ou da industrialização de produtos de modo a assegurar

preferência quando localizadas no Estado” (STF, Ministro Relator Rafael Mayer, em

RDA 150/125).  No mesmo sentido:  “Licitação.  Exigência de inscrição em cadastro

local e manutenção de estabelecimento no território do Estado” (STF, Ministro Relator

Octavio Gallotti, em RDA 162/204).

“Não se compadece com o princípio da igualdade entre os licitantes a exigência, em

edital de processo licitatório, que visa a restringir o número de concorrentes” (TRF,

em RDA 166/115).

Verifica-se  então  que  o  projeto  em  apreço  não  se  coaduna  com  os  princípios

norteadores  do  procedimento  licitatório,  pois  restringe  consideravelmente  a

participação dos interessados na licitação, exatamente o oposto do que preconiza a

Carta  Magna  e  o  estatuto  geral  das  licitações.  No  intuito  de  contribuir  para  o

desenvolvimento de determinado setor, a proposição estabelece discriminação entre

as empresas que se estabelecem no Estado e as que o fazem em outras entidades

da  Federação,  contrariando  diretamente  o  comando  do art.  3º,  §  1º,  inciso  I,  da

mencionada Lei nº 8.666.

A nosso ver, tal exigência mostra-se desnecessária ao cumprimento do objeto da

licitação,  restritiva  quanto  ao  seu  caráter  competitivo  e  impertinente  quanto  à
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finalidade  do certame,  qual  seja  a  de  selecionar  a proposta  de  contratação mais

vantajosa, o que configura a busca por melhor qualidade na prestação do serviço e

maior benefício econômico.

Esse foi o entendimento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão na

Nota Técnica SPLOR nº 17/2011, encaminhada em resposta à diligência requerida

por esta Comissão:

“Ocorre que a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a qual institui as normas para

licitação e contratos com a Administração Pública, inclusive de publicidade, garante a

observância  do  princípio  da  impessoalidade  na  licitação,  de  forma  que  a

Administração  não  pode  atuar  com  vistas  a  prejudicar  ou  beneficiar  pessoas

determinadas, já que os licitantes devem ser tratados igualmente, sem serem levadas

em consideração condições pessoais”.

No mesmo sentido, foi a manifestação da Secretaria de Estado de Governo:

“A licitação visa garantir  a observância do princípio constitucional da isonomia e

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. Isso em conformidade

com  os  princípios  da  impessoalidade,  da  igualdade  e  da  competitividade,  dentre

vários  outros.  Sendo  assim,  não  pode  o  Estado  restringir  a  participação  de

interessados em certames à vista dos princípios constitucionais e, também, conforme

já mencionado, por não se tratar de matéria eminentemente operacional”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 388/2011.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - Bruno Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 532/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em análise, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.874/2007, dispõe sobre a proibição da
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realização de eventos  de  música  eletrônica  conhecidos  como “raves”  ou  eventos

semelhantes no Estado.

A proposição  foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  do

Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária. Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Esta  Comissão  solicitou  que  a  proposição  fosse  baixada  em  diligência  às

Secretarias de Estado de Defesa Social e de Cultura para que se manifestassem a

respeito da medida proposta.

Vem agora a matéria a esta Comissão, nos termos do art. 102, XIV, combinado com

o art. 188, do Regimento Interno, para receber parecer quanto ao mérito.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 547/2011, do Deputado Célio Moreira, por tratar de

medida semelhante.

Fundamentação

O  projeto  em  epígrafe  pretende  proibir  a  realização  de  “raves”  ou  eventos

semelhantes no Estado, considerando “rave” o tipo de festa com música eletrônica,

de longa duração e que ocorre em galpões, sítios ou terrenos sem construção.

Na justificação, o autor argumenta que a proposição “visa a 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”.

É certo que as “raves” e outras festas do gênero, como os bailes “funk”, que se

caracterizam como espaços de lazer, tornam-se, por vezes, lugares propícios para o

uso indevido de drogas e para o confronto violento entre grupos. Entretanto, como

bem analisou a Comissão de Constituição e Justiça, se a questão é coibir o consumo

de drogas nesses eventos, a proibição deveria ser estendida a todas as festas e

eventos realizados no Estado, o que é impraticável.

A análise da Comissão precedente considera que a proposição original, ao proibir a

realização de eventos desse gênero  no Estado,  “esbarra  nas limitações impostas
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pelos  princípios tutelares  da liberdade individual,  assegurada constitucionalmente”.

No entanto, considerando a preocupação do autor quanto à segurança e à ordem

públicas, a Comissão entendeu por bem apresentar o Substitutivo nº 1, que visa a

regularizar a segurança em “raves”, bailes “funk” e eventos similares.

Em virtude de requerimento aprovado nesta Comissão em 29/6/2011, o projeto de

lei em epígrafe foi baixado em diligência às Secretarias de Estado de Defesa Social e

de Cultura para análise de seu conteúdo.

Segundo  as  notas  técnicas  elaboradas  por  essas  Secretarias,  no  que  tange  à

iniciativa do projeto de lei,  não há nenhum impedimento.  Contudo, assim como a

Comissão de Constituição e Justiça, as Secretarias entendem que a proposição, na

forma original, atenta contra o princípio da liberdade individual, assegurado, de forma

ampla e genérica, no “caput” do art.  5º da Constituição da República. A liberdade

tomada  em  sua  mais  ampla  acepção  compreende  não  só  a  liberdade  física,  de

locomoção,  mas também a liberdade de crença,  de convicções,  de expressão de

pensamento, de reunião, de associação, etc. Dessa forma, as notas técnicas opinam

pela inviabilidade da tramitação do Projeto de Lei nº 532/2011 em sua forma original,

por incorrer em vício de inconstitucionalidade.

Em relação ao Substitutivo nº 1, os técnicos mostram-se favoráveis, uma vez que

ele  visa  à  adequação  do  conteúdo  da  proposta  original  ao  princípio

constitucionalmente  garantido  da  liberdade  individual,  retirando  a  vedação,  mas

impondo  limitações  à  realização  dessas  festas.  Propõem,  ainda,  sugestões  de

alterações, as quais passamos a analisar.

A primeira delas é a substituição, no art. 1º do substitutivo, das expressões “bailes

funk”  e  “festas  rave”  por  festas  de  caráter  independente  e  de  longa  duração.

Entendemos que a mudança visa a deixar a norma ainda mais abrangente, de modo

a  produzir  efeitos  independentemente  do  gênero  ou  do  estilo  da  programação.

Contudo,  esses termos são demasiadamente  amplos  e  vagos,  podendo abranger

outros tipos de evento que não seriam objeto da proposição. Para evitar que isso

ocorra,  seria  necessário  conceituar  no  corpo  da  lei  o  que  seriam  “festas

independentes”,  bem  como “longa duração”,  e,  ao  fazê-lo,  haveria  o  risco  de  se

deixarem  de  fora  diversos  eventos  que  não  se  enquadrariam  nos  conceitos



265
____________________________________________________________________________

estabelecidos.  Entendemos  que  os  termos  utilizados  no  substitutivo  são  mais

apropriados e devem ser mantidos por serem de domínio público.

Em relação à  segunda sugestão,  concordamos  com a  supressão da  expressão

“quando necessário”  no  inciso  II  do  art.  2º,  uma vez que ela  constitui  ressalva à

obrigatoriedade imposta pelo “caput” desse artigo, que proporciona mais segurança

às festas.

Não concordamos com a supressão do art. 6º, que estipula para esses eventos a

duração máxima de 12 horas, pois é importante delimitar a duração desses eventos.

Por fim, entendemos que é válida a ressalva de que as penalidades impostas aos

infratores  da  lei,  previstas  no  art.  7º,  não  excluem  as  sanções  cíveis  e  penais

cabíveis.

Além  das  sugestões  que  acatamos,  propomos  ainda  algumas  alterações  no

Substitutivo nº 1: definir o valor da multa prevista no inciso I do art. 7º em 50.000

Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Ufemgs  -,  conforme  previsto  no

projeto de lei original; acrescentar parágrafo único ao art. 7º, estabelecendo que, na

falta de identificação dos organizadores do evento, a multa prevista deve ser aplicada

ao proprietário do imóvel onde se tenha realizado o evento, como previsto no projeto

original;  e  acrescentar  o inciso III  ao  art.  2º,  determinando a exigência  de alvará

emitido pela Prefeitura do Município onde se realizará o evento. A fim de incorporar

ao projeto todas essas alterações que julgamos pertinentes, apresentamos ao fim

deste parecer três emendas ao Substitutivo nº 1.

A segurança pública  é  uma das  responsabilidades  precípuas  do Estado,  e  sua

manutenção deve contar com a colaboração de todos. Uma legislação que regularize

a  realização  de  eventos  dessa  natureza,  com  organizadores  responsáveis  e

legalmente constituídos,  com infraestrutura adequada e  com a  prévia  ciência  dos

órgãos públicos pertinentes, será uma medida importante para a juventude usufruir de

maneira saudável desses espaços de lazer.

Cumpre-nos  esclarecer  que  o  Projeto  de  Lei  nº  547/2011,  do  Deputado  Célio

Moreira,  anexado  à  proposição,  trata  a  matéria  de  forma  similar,  apresentando,

contudo, contribuições que foram incorporadas ao Substitutivo nº 1. Dessa forma, as

considerações deste parecer lhe são também aplicáveis.
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Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 532/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com as

Emendas nºs 1 a 3, apresentadas a seguir.

EMENDA Nº 1

Suprima-se a expressão “quando necessário” do inciso II do art. 2º do Substitutivo

nº 1.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao art. 2º do Substitutivo nº 1 o seguinte inciso III:

“III – alvará emitido pela Prefeitura do Município onde se realizará o evento.”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 7º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art.  7º  –  A inobservância  do  disposto  nesta  lei  sujeita  o  infrator  às  seguintes

penalidades, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis:

I – multa de 50.000 Ufemgs (cinquenta mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) vigentes à época;

II – suspensão do evento;

III – interdição do local do evento.

Parágrafo único – Na falta de identificação dos organizadores, a multa prevista no

inciso I deste artigo será aplicada ao proprietário do imóvel onde se tenha realizado o

evento.”.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Tadeu Martins Leite, Presidente - Duarte Bechir, relator - Elismar Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.258/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, fruto do

desarquivamento do  Projeto de Lei  nº  2.988/2009,  “torna obrigatória  a adoção de

medidas de segurança contra a subtração de incapaz e a troca de recém-nascidos

em maternidades públicas estaduais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 28/4/2011, a proposição foi distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

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.

Nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno , foram anexados ao projeto de

lei em epígrafe os Projetos de Lei nºs 1.324/2011, de autoria da Deputada Ana Maria

Resende, e 1.338/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, por conterem matéria

assemelhada.

Esta relatora apresentou requerimento na reunião do dia 4/8/2011, solicitando fosse

a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde, para que se

manifestasse sobre a medida contida na proposição.

Fundamentação

O projeto em exame impõe medidas voltadas para o combate ao furto e à troca de

bebês  nas  maternidades.  Com  esse  propósito,  a  proposição  estabelece  a

obrigatoriedade  de utilização,  no  recém-nascido,  de  tarja  magnética  perceptível  a

sensores com alarme instalados em todas as saídas das maternidades públicas.

Outrossim, o projeto impõe aos hospitais e às maternidades do Estado a obrigação

de armazenar conjuntamente amostras de sangue da mãe e da criança, as quais

deverão ser preservadas por, no mínimo, 20 anos, em condições que possibilitem o

exame do ácido desoxirribonucleico - DNA. Prevê, ainda, que o poder público deverá

estabelecer  mecanismos  de  incentivo  à  participação  do  setor  privado  na

implementação das medidas de segurança instituídas.

Por fim, a proposição estabelece o prazo de seis meses contados da publicação da

nova lei, para que os hospitais e as maternidades adotem as medidas nela previstas.

Sob  a  perspectiva  jurídico-constitucional,  são  inúmeras  as  disposições

constitucionais  que  podem  ser  invocadas  para  respaldar  o  projeto  em  exame.  A

começar pelo art. 226 da Constituição da República, vazado nos seguintes termos: “A

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Por sua vez, o art. 227

estabelece que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e

ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à

educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à
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liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Já no artigo inaugural  da Lei  Maior,  em seu inciso III,  acha-se previsto um dos

princípios fundamentais da Constituição: o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ora, afigura-se inquestionável que a troca de bebês em maternidades, promovendo a

indevida separação entre mãe e filho, desde a mais tenra idade deste último, constitui

violação explícita do mencionado princípio.

Para  colher  subsídios  para  a  análise  da  proposição,  em  reunião  realizada  em

4/8/2011, foi  aprovado requerimento desta Comissão para que o projeto de lei em

comento  fosse  baixado  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde.  Esta

apresentou parecer desfavorável à aprovação da medida. Em seu entendimento, “as

normas  já  vigentes,  aplicadas  de  maneira  adequada,  são  satisfatórias  quanto  à

segurança do recém-nascido. As medidas propostas pelo projeto são onerosas e de

difícil operacionalização para os hospitais e maternidades e não demonstram maior

eficácia que os procedimentos vigorantes.” Registre-se que foi também enviada nota

técnica  da  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  Relações  Institucionais,  a  qual

apontou  a  existência  de  óbice  jurídico  à  tramitação  do  projeto,  que,  por  implicar

aumento de despesas ao Poder Executivo, reclamaria competência do Governador

de Estado para a sua propositura.

As justificativas apresentadas pela Secretaria de Estado de Saúde foram objeto de

atenção do Legislativo quando da discussão de medidas para garantir a segurança da

população do Estado. Por ser oportuno, cabe esclarecer que, na legislatura passada,

tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº 972/2007, que institui procedimentos para a

identificação do recém-nascido e de sua mãe nos hospitais e nas maternidades do

Estado, o qual deu origem à Lei nº 18.367, de 2009.

O  Projeto  de  Lei  nº  972/2007  possui  conteúdo  bastante  semelhante  ao  da

proposição em análise. A diferença básica entre os dois projetos está no instrumento

para a identificação do recém-nascido. Enquanto a proposição em exame pretende

tornar  obrigatório  o  uso  de  tarja  magnética  perceptível  a  sensores  com  alarme,

instalados  em  todas  as  saídas  das  maternidades  públicas,  o  Projeto  de  Lei  nº

972/2007 previa  o  uso,  pelo recém-nascido  e pela  mãe,  de pulseiras  contendo o
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mesmo número ou código de barras. Previa, além disso, que o recém-nascido seria

também  identificado  com  o  mesmo  número  ou  código  preso  por  um  grampo,

denominado de “clamp”, no cordão umbilical.

Ocorre que, na tramitação do Projeto nº 972/2007, foi apresentada em plenário a

Emenda nº 2, com o objetivo de alterar a redação do art.  1º do Substitutivo nº 1,

apresentado  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  Esse

dispositivo  previa  que  os  hospitais  e  maternidades  estabelecidos  no  Estado

identificariam o recém-nascido e sua mãe por meio de pulseira confeccionada em

plástico PVC, antialérgico e com bordas laterais que não agridam a pele. Nos termos

da  emenda  apresentada,  o  art.  1º  do  substitutivo  passou  a  determinar  que  os

hospitais  e  as  maternidades  estabelecidos  no  Estado  adotariam  sistemas  e

mecanismos para a identificação do recém-nascido e de sua mãe, sem, contudo,

detalhar como isso deveria ser feito. A Comissão de Saúde emitiu parecer favorável à

modificação,  conforme  se  extrai  da  seguinte  passagem  de  seu  parecer  sobre  a

referida  emenda:  “Consideramos  que  a  alteração  é  oportuna,  uma  vez  que  é

inadequado dispor sobre detalhes tão técnicos e específicos em matéria de lei, pois

esta, como norma geral e abstrata que é, deve disciplinar abstratamente as situações

que estão sujeitas a seu comando. Pormenores técnicos devem ser matéria de norma

infralegal.  Com isso,  evita-se que as  leis  fiquem obsoletas  diante das inovações,

efetuando-se  as  alterações  necessárias  nos  atos  infralegais,  que  podem  ser

modificados mais facilmente. Caso o substitutivo venha a se transformar em norma

jurídica  nos  termos  em  que  se  encontra,  esta  não  poderia  acompanhar  eventual

aperfeiçoamento  das  medidas  de  identificação  dos  recém-nascidos,  tornando-se

norma ultrapassada, razão pela qual concordamos com a modificação proposta.”

Ressaltamos que a Lei nº 18.685, de 2009, originária do Projeto de Lei nº 972/2007,

encampou a posição da Comissão de Saúde, nos termos seguintes:

“Art.  1º  -  Os  hospitais  e as  maternidades estabelecidos no  Estado adotarão os

procedimentos necessários para a identificação do recém-nascido e de sua mãe.

Parágrafo único - Havendo falha no procedimento de identificação e dúvida sobre a

filiação, será realizado exame de DNA nas pessoas envolvidas”.

Por  sua vez,  o dispositivo que obriga os  hospitais  e maternidades a armazenar
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amostras  de  sangue da  mãe e  da  criança pelo  prazo  mínimo de  vinte  anos  em

condições que possibilitem o exame de DNA também constava do Projeto de Lei nº

972/2007.  Essa medida, contudo,  não foi considerada razoável  pela Comissão de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  nos  termos  seguintes:  “Com  relação  ao

armazenamento de amostras de sangue da mãe e do RN por no mínimo 20 anos, os

hospitais do Estado não têm como operacionalizar tal procedimento, quer seja pelo

elevado custos dos equipamentos, quer seja pela dificuldade de implantá-los, pois

exigem local apropriado, manutenção elevada, monitoração de temperatura, sistema

automatizado de identificação e localização das amostras de sangue e manutenção

de um quadro de funcionários especializados, enfim, uma complexa logística, a custa

de grande volume de recursos, que sabemos ser escassos e que, salvo melhor juízo,

podem ser direcionados para outros fins numa área tão carente como a da saúde. O

projeto  propõe  a  criação  e  manutenção  de  um  grande  banco  de  sangue  para

resolução de problemas que, se surgirem, ocorrerão em percentual muito reduzido

em relação ao que foi armazenado. É muito mais razoável realizar o exame de DNA

quando e se ocorrer um fato concreto. Suponhamos que haja um acidente e ocorra a

ruptura e extravio da pulseira de identificação de um RN. Nessa hipótese, e se não for

encontrado um meio mais simples, justificar-se-ia realizar o mencionado exame, mas

seria suficiente e muito menos oneroso colher o sangue dessa criança e de uma ou

mais  pessoas  que  tenham  possibilidade  de  ser  a  mãe.  Suponhamos  ainda  que,

passados  muitos  anos,  venha a  surgir  um  caso concreto de  suspeita  de  filiação.

Basta realizar  o exame com o sangue das pessoas envolvidas no  problema,  não

sendo razoável a proposta de coletar, armazenar e conservar o material sanguíneo de

toda a população para resolver hipotéticos problemas futuros. E se o problema de

filiação surgir quando o interessado tiver mais de 20 anos, o seu sangue já terá sido

descartado, e todo o gigantesco trabalho terá sido em vão.

Em resumo, pode-se dizer  que a matéria abrangida  pelo projeto já  se encontra

disciplinada  pela  Lei  nº  18.367,  de  2009.  Após  acurado  exame  da  matéria  por

comissões e pelo Plenário desta Casa, optou-se por estatuir, na legislação, a forma

de identificação do recém-nascido em termos mais genéricos. Entendemos acertada

tal escolha tendo em vista que dispor sobre detalhes tão técnicos e específicos em
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matéria  de  lei  poderia  engessar  a  possibilidade  de  atualização  das  formas  de

identificação.  Com isso,  ficam prejudicados os Projetos  de Lei  nºs  1.338 e 1.324,

ambos  de  2011,  em  anexo,  pois  ambos  obrigam  os  hospitais  públicos  a

disponibilizarem  pulseira  antissequestro  para  os  recém-nascidos  e  para  crianças

internadas.

Além disso,  a  nosso ver,  a  obrigatoriedade de realização de exame de DNA é

medida  igualmente  desarrazoada,  nos  termos  já  manifestados  pela  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária quando da tramitação do Projeto de Lei nº

972/2007. Consideramos mais oportuna a solução adotada na legislação em vigor,

que impõe a realização de exame de DNA nas pessoas envolvidas somente quando

houver falha no procedimento de identificação e dúvida sobre a filiação.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.258/2011.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Luiz Henrique - Glaycon

Franco - Bruno Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.859/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, a proposição em epígrafe “determina

a instalação de equipamentos de conexão com o Sistema de Posicionamento Global

– GPS – nos veículos dos órgãos estaduais de segurança e de saúde”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária. A requerimento de seu autor,  a proposição foi também

distribuída a esta Comissão.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma

do Substitutivo nº 2, que apresentou.
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Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende tornar obrigatória a instalação, nos veículos

destinados a serviços públicos de segurança e de saúde do Estado, de equipamento

dotado  de  sistema de  posicionamento  global,  comumente  conhecido  como  GPS,

devendo tal medida alcançar também os veículos utilizados nos serviços prestados

sob  forma  de  concessão  e  convênios  celebrados  pelo  governo  do  Estado.  A

proposição estabelece, ainda, que o Executivo, no prazo de dois anos contados da

vigência  da  lei,  deverá  promover  a  instalação  desse  equipamento  em  todos  os

veículos que integram a frota dos órgãos de segurança e de saúde públicas. E prevê,

em  caso de  descumprimento  da  norma por  parte  das  entidades  que  exploram  o

serviço de urgência e emergência, as seguintes penalidades: notificação com prazo

de trinta dias para se adequar à lei; multa de 2.300 Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais – Ufemgs – por veículo; e revogação do alvará de licença, observado o

contraditório e a ampla defesa.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  seu  exame  preliminar  da  matéria,

apresentou o Substitutivo nº 1, suprimindo do projeto original as penalidades previstas

em caso de descumprimento da lei e introduzindo dispositivo que prevê a adequação

dos editais de licitação para aquisição dos referidos veículos e que fixa o prazo de 90

dias para regulamentação da lei pelo Poder Executivo.

A Comissão de Administração Pública aprimorou ainda mais o projeto e apresentou

o Substitutivo nº 2, com o intuito de que fazer constar na lei somente o núcleo da

providência impositiva, ou seja, a obrigatoriedade de monitoramento a distância dos

veículos  destinados  aos  serviços  de  segurança  e  de  saúde  e  de  existência  de

equipamento que auxilie o motorista na condução do veículo.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, XII, do Regimento Interno, a

apreciação  de  matérias  que  tratem  da  política  estadual  de  planejamento,

gerenciamento,  construção  e  manutenção  dos  sistemas  de  transporte  rodoviário,

ferroviário, hidroviário e aeroviário, a política de ordenação e exploração dos serviços

de transporte intermunicipal, a política de concessão e funcionamento dos terminais e
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vias de transporte, a política de educação para segurança no trânsito, os meios de

comunicação social e a liberdade de imprensa, a política de informática, automação e

comunicação e os assuntos atinentes a obras públicas. Assim, entendemos que o

projeto em análise não trata diretamente de matéria de competência desta Comissão.

Entretanto, no que tange aos aspectos de mérito da proposição, entendemos que a

instalação  de  equipamentos  que  auxiliem  os  motoristas  dos  veículos  oficiais  do

Estado destinados  a  serviços de  saúde e  segurança públicas  é meritória  e  pode

garantir  eficácia,  eficiência  e  efetividade  na  prestação  desses  serviços.  Assim,

acompanhamos a posição da Comissão de Administração Pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.859/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Administração

Pública,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente e relator - Duarte Bechir - Anselmo José Domingos.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.499/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

criação  da  política  estadual  destinada  à  implantação  do  conceito  de  desenho

universal na produção de habitação com interesse social e dá outras providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho,

da  Previdência  e  da  Ação  Social  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade  na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, nos termos do art. 102, XIV, combinado com

o art. 188 do Regimento Interno, para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

O projeto original estabelece em seu art. 1º que o Poder Executivo fica responsável
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pela elaboração de uma política destinada à implantação do conceito de desenho

universal na produção de habitação de interesse social. O conceito estabelecido no

parágrafo único do art.  1º da proposição está em consonância com o previsto na

Convenção  da  Organização  das  Nações  Unidas  –  ONU – sobre  os  Direitos  das

Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil em 2008 pelo Decreto nº 6.949, de

25/8/2009. Entre outros pontos, a Convenção ressalta que uma sociedade inclusiva é

definida pelo respeito e valorização das diferenças, o que torna inaceitável qualquer

tipo de discriminação, inclusive na arquitetura e no urbanismo, e reconhece que a

vida de uma pessoa pode ser restringida pelo ambiente em volta dela, pelo contexto

urbano, edificações, enfim, pelo espaço construído.

Desenho universal é uma forma de conceber produtos, meios de comunicação e

ambientes  para  serem  utilizados  por  todos,  o  maior  tempo  possível,  sem  a

necessidade de adaptação, beneficiando pessoas de todas as idades e capacidades.

O conceito de desenho universal surgiu em decorrência de reivindicações de dois

segmentos sociais: o primeiro, de pessoas com deficiência, cujas necessidades não

eram atendidas  nos  espaços  projetados  e  construídos;  o  segundo,  de  arquitetos,

engenheiros, urbanistas e “designers”, que desejavam maior democratização do uso

dos espaços e tinham uma visão mais abrangente da criação de projetos. O objetivo

do  desenho  universal  é  assegurar  que  todos  possam  utilizar  com  segurança  e

autonomia os diversos espaços construídos e objetos, sem a necessidade de criação

de produtos especiais para pessoas com deficiências.

No Brasil, um debate incipiente sobre a questão iniciou-se em 1980, com o objetivo

de conscientizar profissionais da área de construção. O ano de 1981 foi declarado

pela ONU como Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. Com isso, o tema

ganhou repercussão no País, fortalecendo a eliminação de barreiras arquitetônicas.

Em 1985, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – criou a primeira

norma técnica relativa à acessibilidade, hoje denominada, após revisões em 1994 e

2004, NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos

urbanos para as pessoas com deficiência.

O desenho universal, portanto, é um tema recente no País e ainda pouco aplicado,

tanto no meio acadêmico quanto nas práticas profissionais relacionadas a projetos e
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à  construção  civil.  Mas  é  crescente  o  processo  de  conscientização  por  parte  de

profissionais,  gestores e usuários de que a acessibilidade melhora a qualidade de

vida de todas as pessoas. Há ainda o reconhecimento de que a inclusão do conceito

de desenho universal é determinante para a mudança de paradigma na arquitetura e

no urbanismo, pois induz experiências e processos de amadurecimento voltados à

democratização  dos  espaços  públicos  e  privados  para  todos  os  usuários.  Os

benefícios  dessas transformações refletem-se também na  moradia,  especialmente

quando se propõe a implementação do desenho universal na habitação de interesse

social.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar,  entendeu que

inserir diretriz de acessibilidade na política estadual de habitação de interesse social

atenderia melhor os objetivos propostos pelo projeto de lei em análise. Ademais, cabe

ao  Poder  Executivo  implantar,  de  modo  eficaz,  as  políticas  públicas  locais

necessárias para a promoção da melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas

não cabe ao Poder Legislativo obrigar o Poder Executivo a fazê-lo, sob pena de violar

o princípio da separação dos poderes. Para eliminar a inconstitucionalidade presente

no projeto original, a Comissão apresentou o Substitutivo nº 1 acrescentando à Lei nº

18.315, de 6/8/2009, a adoção do conceito de desenho universal como diretriz para a

formulação  da  política  estadual  habitacional  de  interesse  social  –  PEHIS  –,  no

Estado.

Concordamos  com  o  posicionamento  da  Comissão  de  Constituição e  Justiça  e

entendemos que a implementação das diretrizes do desenho universal na produção

de habitação de interesse social proporcionará mais qualidade, conforto e segurança

às pessoas. Julgamos, portanto, que a aprovação do projeto de lei em análise é um

passo importante para ampliar os direitos do cidadão.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.499/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Tadeu Martins Leite, Presidente – Elismar Prado, relator – Duarte Bechir.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.961/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 201/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Cataguases o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2012 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.961/2012  tem  como  finalidade  conferir  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Cataguases o

imóvel constituído pela área de 2.000m², registrado sob o nº 18.277, a fls. 33v do

Livro 3-AP, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

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,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização, a existência de interesse público devidamente justificado.

Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao

funcionamento de escola municipal,  o que beneficiará a população local,  uma vez

que, com a transferência de domínio, a administração do Município poderá realizar as

melhorias necessárias no prédio.

Na defesa do interesse coletivo, o art. 2º do projeto de lei determina a reversão do

bem 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; o art. 3º

estabelece que essa autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de
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cinco anos, o Município não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe

que o  Município  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado de Planejamento  e  Gestão

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao “caput” do art. 1º, a fim

de retificar os dados do imóvel conforme o seu registro.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.961/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Cataguases

imóvel com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados) situado nesse Município,

registrado sob o nº  18.277,  a fls.  33vº  do Livro 3-AP,  no  Cartório  de  Registro de

Imóveis da Comarca de Cataguases.”.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - Glaycon Franco - Bruno Siqueira - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 655/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 655/2011, de autoria do Deputad o Wander Borges, que declara

de utilidade pública o Instituto Sabarense da Educação e Cidadania, com sede no

Município de Sabará, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 655/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Sabarense da Educação e Cidadania, com
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sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Sabarense da Educação e

Cidadania, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes , Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.711 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.711/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  do Bairro  de  Areias,  Ferreiras,

Sertão Grande, Posses, Capitinga e Flores, com sede no Município de Itapeva, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.711/2011

Declara de utilidade pública a Associação Amigos do Bairro de Areias, Ferreiras,

Sertão Grande, Posses, Capitinga e Flores, com sede no Município de Itapeva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Ass ociação Amigos do Bairro de

Areias, Ferreiras, Sertão Grande, Posses, Capitinga e Flores, com sede no Município

de Itapeva.

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.811 /2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 1.811/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Délio  Malheiros,  que
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declara de utilidade pública a Associação dos Moradores Vítimas das Enchentes de

Belo Vale-MG – Amove –, com sede no Município de Belo Vale, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.811/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores Vítimas da Enchente de

Belo Vale-MG – Amove –, com sede no Município de Belo Vale.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores Vítimas da

Enchente de Belo Vale-MG – Amove –, com sede no Município de Belo Vale.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes , Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.155/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.155/2011, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que declara

de  utilidade  pública  a  Casa  de  Repouso  Santa  Luiza  de  Marilac,  com  sede  no

Município de Itabirito, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.155/2011

Declara de utilidade pública a entidade Casa de Repouso Santa Luiza de Marilac,

com sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa de Repouso Santa

Luiza de Marilac, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes , Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.399/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 2.399/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Marques  Abreu,  que

declara  de  utilidade  pública  o  Centro  Infantil  Doutor  Hélio  Tostes,  com  sede  no

Município de Santa Luzia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.399/2011

Declara de utilidade pública o Centro  Infantil  Doutor  Hélio  Tostes,  com sede no

Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Infantil Doutor Hélio Tostes,

com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes , Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.426/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.426/2011,  de  autoria  da  Deput ada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública a Associação Show da Vida, com sede no Município de

Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.426/2011

Declara de utilidade pública a Associação Show da Vida, com sede no Município de

Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Show da Vida, com sede

no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes , Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.487 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.487/2011, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública a Associação Lar Esperança e Amor, com sede no Município de

Passa Quatro, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.487/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Lar  Esperança  e  Amor,  com  sede  no

Município de Passa Quatro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar Esperança e Amor, com

sede no Município de Passa Quatro.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.529 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.529/2011, de autoria do Deput ado Luiz Henrique, que declara

de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Renascer, com sede no Município de

Janaúba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.529/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Clube  da  Melhor  Idade  Renascer,  com  sede  no

Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clu be da Melhor Idade Renascer, com

sede no Município de Janaúba.

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.612 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.612/2011, de autoria do Deput ado Luiz Carlos Miranda, que

declara de utilidade pública a Associação do Comércio Informal de Ipatinga, com sede

no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.612/2011

Declara de utilidade pública a Associação do Comércio Informal de Ipatinga, com
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sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação do Comércio Informal de

Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.655 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.655/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Duilio  de  Castro,  que

declara de utilidade pública a Ação Social Comunitária de Capim Branco, com sede

no Município de Capim Branco, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.655/2011

Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Comunitária de Capim Branco,

com sede no Município de Capim Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Ação Social Comunitária de

Capim Branco, com sede no Município de Capim Branco.

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.667 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.667/2011, de autoria do Deput ado  Rômulo Veneroso,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Movimento  Renascer,  com  sede  no

Município de Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.667/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Movimento  Renascer,  com  sede  no

Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Movimento Renascer,

com sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.676 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.676/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Campo Redondo, com

sede no Município de Itamonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.676/2011

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Campo Redondo, com

sede no Município de Itamonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Comunitário Rural de Campo

Redondo, com sede no Município de Itamonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.670 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.670/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Prevenção,  Atividades  e  Atendimento  a

Criança, Adolescente e Idosos – Cepacai  –, com sede no Município de São João

Nepomuceno, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.670/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Prevenção, Atividades e Atendimento a

Criança, Adolescente e Idosos – Cepacai  –, com sede no Município de São João

Nepomuceno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Prevenção, Atividades e

Atendimento a Criança, Adolescente e Idosos – Cepacai –, com sede no Município de

São João Nepomuceno.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.671 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.671/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Serrinha, com

sede no Município de Dom Viçoso, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.671/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Serrinha,

com sede no Município de Dom Viçoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

da Serrinha, com sede no Município de Dom Viçoso.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir .

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.673 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.673/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública a Associação do Projeto Parceiros do Futuro, com sede

no Município de Itamonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.673/2011

'Declara de utilidade pública a Associação do Projeto Parceiros do Futuro – Aspaf –,

com sede no Município de Itamonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação do Projeto Parceiros do

Futuro – Aspaf –, com sede no Município de Itamonte.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.674 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.674/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Picuzinho – AMP –, com

sede no Município de Itamonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.674/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Picuzinho – AMP –,

com sede no Município de Itamonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Moradores  do

Picuzinho – AMP –, com sede no Município de Itamonte.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.681 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.681/2011, de autoria do Deput ado Deiró Marra, que declara de

utilidade  pública  as  Obras  Sociais  Santo  Antônio,  com  sede  no  Município  de

Patrocínio, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.681/2011

Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais Santo Antônio, com sede no
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Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  ent idade  Obras  Sociais  Santo

Antônio, com sede no Município de Patrocínio.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.682 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.682/2011, de autoria do Deput ado  Fabiano Tolentino,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Juatuba  Transparente  –  ONG Juatuba

Transparente –, com sede no Município de Juatuba, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.682/2011

Declara de utilidade pública a Associação Juatuba Transparente – ONG Juatuba

Transparente –, com sede no Município de Juatuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Juatuba Transparente –

ONG Juatuba Transparente –, com sede no Município de Juatuba.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.689 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.689/2011, de autoria do Deput ado Antonio Lerin, que declara

de utilidade pública a  Associação Comunitária  Cívica e Cultural  de Uberaba,  com
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sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.689/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Cívica  e  Cultural  de

Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Cívica e

Cultural de Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.690 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.690/2011, de autoria do Deput ado Antonio Lerin, que declara

de utilidade pública a Associação Sou Cristão, Sou Cidadão, com sede no Município

de Uberaba, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.690/2011

Declara de utilidade pública a Associação Sou Cristão Sou Cidadão – Uberaba, com

sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Sou Cristão Sou Cidadão

– Uberaba, com sede no Município de Uberaba.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.705 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.705/2011, de autoria do Deput ado  Pompílio Canavez, que

declara de utilidade pública o Instituto Vida e Ecologia, com sede no Município de

Sete Lagoas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.705/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Vida e Ecologia, com sede no Município de

Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Vida e Ecologia, com sede no

Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.707 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.707/2011, de autoria do Deput ado  Neilando Pimenta, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos da Saudade – Acus –,

com sede no Município de Novo Cruzeiro, foi  aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.707/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos da Saudade – Acus

–, com sede no Município de Novo Cruzeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Unidos da

Saudade – Acus –, com sede no Município de Novo Cruzeiro.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.708 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.708/2011, de autoria do Deput ado Anselmo José Domingos,

que altera a Lei n° 18.430, de 6 de outubro de 2009 , que declara de utilidade pública

a Fundação Bretas, com sede no Município de Santa Maria de Itabira, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.708/2011

Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 18.430, de 6 d e outubro de 2009, que declara

de utilidade pública a Fundação Bretas, com sede no Município de Santa Maria de

Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 1° da Lei 18.430, de 6 de outubro de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fu ndação Francisco de Assis, com

sede no Município de Santa Maria de Itabira.”.
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Art. 2° – A ementa da Lei n° 18.430, de 2009, passa  a ser: “Declara de utilidade

pública a Fundação Francisco de Assis, com sede no Município de Santa Maria de

Itabira.”.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.724 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.724/2011, de autoria do Deput ado Fábio Cherem, que declara

de utilidade pública a Associação Comunidade Cristã de Nazareno – ACCN –, com

sede no Município de Nazareno, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.724/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Cristã de Nazareno – ACCN

–, com sede no Município de Nazareno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunidade Cristã de

Nazareno – ACCN –, com sede no Município de Nazareno.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.735 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.735/2011, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Alvorada – Amba –, com

sede no Município de Seritinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.735/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Alvorada – Amba

–, com sede no Município de Seritinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores do Bairro

Alvorada – Amba –, com sede no Município de Seritinga.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.740 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.740/2011, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  Beneficente  Comunitária  Vida

Melhor do Bairro Pedra Branca, com sede no Município de São Joaquim de Bicas, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.740/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores Beneficente Comunitária

Vida Melhor do Bairro Pedra Branca, com sede no Município de São Joaquim de

Bicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Moradores

Beneficente Comunitária Vida Melhor do Bairro Pedra Branca, com sede no Município
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de São Joaquim de Bicas.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.741 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.741/2011, de autoria do Deput ado Luiz Henrique, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Atlética  Juventude,  com  sede  no  Município  de

Pedras de Maria da Cruz, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.741/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Atlética  Juventude,  com  sede  no

Município de Pedras de Maria da Cruz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Atlética Juventude, com

sede no Município de Pedras de Maria da Cruz.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.742 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.742/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Duilio  de  Castro,  que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Zona Sul  de Mateus Leme,

com sede no Município  de Mateus Leme, foi  aprovado em turno único,  na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento



295
____________________________________________________________________________

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.742/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  da  Zona Sul  de  Mateus

Leme, com sede no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária da Zona Sul

de Mateus Leme, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 4/4/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. Yone Simões

Campos, ocorrido em 4/4/2012, em Juiz de Fora. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2012

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 21/3/2012

Às  9h55min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Bosco,  Almir

Paraca (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do PT) e

Sebastião  Costa  (substituindo  o  Deputado  Neilando  Pimenta,  por  indicação  da

Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Bosco, 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 eleger o Vice-Presidente.

A seguir,  determina a  distribuição das cédulas  de  votação e convida  o Deputado

Sebastião Costa para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, é eleito

para Vice-Presidente, com quatro votos, o Deputado Duarte Bechir, que, ato contínuo,

é empossado pelo Presidente. Neste momento, registra-se a presença do Deputado

Carlin Moura e se retira da reunião o Deputado Almir Paraca. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Bosco, Presidente – Duarte Bechir – Carlin Moura.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/3/2012

Às  10h9min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Almir  Paraca,

Glaycon  Franco,  João  Leite,  Sebastião  Costa  e  Rogério  Correia  (substituindo  o

Deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da  Liderança  do  PT  ),  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Ulysses  Gomes.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a
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reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da

Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Célio Dimas Esteves

Ruas,  Promotor  de  Justiça,  prestando informações  sobre  serviço  de  travessia  de

balsas entre os Municípios de Manga e Matias Cardoso em atenção a requerimento

desta Comissão; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data

mencionada entre parênteses: ofícios das Sras. Maria Coeli Simões Pires, Secretária

de  Estado  de  Casa  Civil  e  Relações  Institucionais,  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,

Secretária de Estado de Educação, (16/3/12), e dos Srs. Ademir José Simão, Prefeito

Municipal de Açucena, Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de

Fazenda, Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo da Prefeitura de

Belo  Horizonte,  Celso  Luiz  Garcia,  Superintendente  do  DNPM  (16/3/2012),  José

Pedro de Amengol Filho, Diretor Regional dos Correios em Minas Gerais (17/3/2012).

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 2.652, 2.653,

2.654, 2.655, 2.656, 2.657, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666 e

2.667/2012.  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 das Deputadas Maria Tereza Lara em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  retomada  do

Mercado  Livre  do  Produtor  da  Ceasa  Minas  por  parte  do  Governo  do  Estado;

Rosângela  Reis  em que solicita  seja  realizada reunião  de  audiência  pública  para

debater o Projeto de Lei nº 2.893/2012, de autoria da requerente, em tramitação nesta

Casa, Liza Prado, emendado pelos Deputados Almir Paraca, Sebastião Costa, João

leite e Glaycon Franco, em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no

Município de Montes Claros para promover para debater a crescente industrialização

e a perspectiva de instalação de inúmeras indústrias em Montes Claros e na região

Norte-Mineira;  Rogério  Correia  em  que  solicita  sejam  realizadas  visitas  aos
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Municípios  de  Ewbank  da  Câmara  e  Simão  Pereira  para  conhecer  os

empreendimentos referentes à instalação de usinas de reciclagem de lixo hospitalar;

sejam encaminhadas ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de

Defesa do Meio Ambiente as notas taquigráficas da audiência pública realizada em

19/3/2012 por esta Comissão, referente à instalação de usinas de reciclagem de lixo

hospitalar  na Zona da Mata mineira; seja encaminhado à Supram - Zona da Mata

pedido de providências para a realização de estudos que avaliem a necessidade ou

não da revisão do licenciamento ambiental concedido à empresa Eco Fire Tratamento

de Resíduos Ltda. É rejeitado requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  o  contrato  de

parceria público-privada proposto pela Copasa-MG referente à exploração do Sistema

Rio Manso. Adiada a votação de requerimentos do Deputado Rogério Correia, em

que solicita reunião de audiência pública para debater e obter esclarecimentos sobre

a  adoção  ou  não  pelo  Estado  de  medidas  necessárias  à  garantia  de  moradia

adequada e segurança para moradores de baixa renda no período chuvoso; e reunião

de audiência pública no Município de São José da Lapa para debater a insuficiência

de abastecimento de água no local. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2012.

Almir Paraca, Presidente - João Leite - Maria Tereza Lara.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2012

Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada Comissão.  Está  presente,  também, a  Deputada Liza  Prado.  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
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Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  em  1º

turno,  das  quais  designou  como relatores  a  Deputada e  os  Deputados  citados  a

seguir: Projetos de Lei nºs 378/2011 (Sargento Rodrigues), 1.020/2011 (Maria Tereza

Lara), e 1.137/2011 (Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. É reiterado o pedido de diligência do Projeto de Lei

nº 426/2011, no 1º turno, ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Passa-se à 2ª

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 920/2011, que recebeu parecer por sua

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

Requerimentos nºs 2.697, 2.706 e 2.707/2012. Submetido a discussão e votação, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.598/2011. 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 Sargento Rodrigues em que solicita seja

realizada visita ao Secretário de Defesa Social para discutir assuntos relacionados à

segurança pública no Estado; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Educação,

Ciência e Tecnologia, para discutir formas de conscientização das crianças e jovens

sobre a forma correta de utilização e a importância dos serviços de atendimento da

PMMG (190)  e  do  Serviço  de  Atendimento  Móvel  -  Samu -  (192),  bem como os

prejuízos causados no atendimento da população em virtude dos trotes; da Deputada

Maria Tereza Lara e dos Deputados Inácio Franco, Antônio Carlos Arantes, Dalmo

Ribeiro  Silva,  João  Leite  e  Sargento  Rodrigues  (3)  em  que  solicitam  seja

encaminhado  ao  Comandante-Geral  da  PMMG  e  à  Secretaria  de  Defesa  Social

pedido de providências para planejar e intensificar a prevenção de roubo e furto de

café e equipamentos usados para secá-lo, bem como o combate a essa modalidade

criminosa e a receptadores a ela associados; seja encaminhado ao Ministério Público

Estadual, à Secretaria de Defesa Social, à Polícia Civil e à Polícia Militar pedido de

providências para apurar denúncias de que agricultores das áreas rurais do Estado,
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em especial do Município de Abaeté, fariam pagamento de "taxas" a criminosos, para

que  suas  propriedades  não sejam assaltadas;  seja  encaminhado à  Secretaria  de

Fazenda e ao IMA pedido de providências para apurar denúncia apresentada a esta

Comissão de que estaria ocorrendo a compra de guias de transportes de animais e

notas fiscais por parte de criminosos, de forma a acobertar o transporte e a venda de

gado furtado e roubado para frigoríficos no Estado. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

João Leite, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva - Maria Tereza Lara.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO CRACK, EM

27/3/2012

Às 9h47min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Vanderlei Miranda e Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado Vanderlei  Miranda,

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 a Deputada Liza Prado para

atuar como escrutinadora. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o Deputado

Paulo Lamac e para Vice-Presidente o Deputado Vanderlei Miranda, ambos com três

votos. Na condição de Presidente “ad hoc”, o Deputado Vanderlei Miranda empossa o

Deputado Paulo Lamac no cargo de Presidente. Este, por sua vez, empossa o Vice-

Presidente, Deputado Vanderlei Miranda. O Presidente fixa o horário das reuniões

ordinárias para às terças-feiras, às 15h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  da  Deputada  e  dos  Deputados,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Doutor Wilson Batista - Vanderlei Miranda.
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2012

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira,  André  Quintão,  Glaycon  Franco,

Gustavo  Valadares  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art.

120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a 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 2.953, 2.955, 2.956, 2.961, 2.970, 2.978, 2.988, 2.995, 3.001, 3.008, 3.010,

3.011 e 3.017/2012 e, em virtude de redistribuição, os Projetos de Lei nºs 2.787 e

2.897/2012  (Deputado  André  Quintão);  2.952,  2.957,  2.960,  2.969,  2.980,  2.982,

2.998, 3.007 e 3.015/2012 e,  em virtude de redistribuição,  os Projetos de Lei nºs

1.620,  2.184,  2.479,  2.643/2011  e  2.890/2012  (Deputado  Bruno  Siqueira);  2.950,

2.951,  2.954,  2.958,  2.967,  2.994,  2.999,  3.003  e  3.016/2012  e,  em  virtude  de

redistribuição, os Projetos de Lei nºs 1.480 e 2.911/2012 (Deputado Luiz Henrique);

2.964,  2.968,  2.976,  2.987,  2.997 e  3.014/2012 e,  em virtude de redistribuição,  o

Projeto de Lei nº 2.542/2011 (Deputada Rosângela Reis); 2.962, 2.981 e 2.986/2012

(Deputado Sebastião Costa); 2.959, 2.966, 2.973, 2.979, 2.983, 2.984, 2.996, 3.002,

3.005 e 3.013/2012 e, em virtude de redistribuição. os Projetos de Lei nºs 81, 250,

575, 891, 2.163, 2.378 e 2.546/2011 (Deputado Glaycon Franco); 2.963, 2.965, 2.974,

3.000, 3.004 e 3.012/2012 e , em virtude de redistribuição. os Projetos de Lei nºs 277,

295, 411, 1.477, 1.814, 1.915 e 2.323/2011 (Deputado Gustavo Valadares). Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

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

constitucionalidade e legalidade , em turno único, dos Projetos de Lei nºs 2.866/2012

com  a  Emenda  nº  1  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira);  2.868  na  forma  do
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Substitutivo  nº  1  e  2.874/2012  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis).  Retira-se  do

recinto o Deputado Bruno Siqueira. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em

turno único, do Projeto de Lei nº 2.875/2012 com a Emenda nº 1 e, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.916/2012 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Luiz

Henrique); em turno único o Projeto de Lei nº 2.902/2012 com a Emenda nº 1, e , no

1º turno, 2.349/2012, 1.226/2011 com as Emendas nºs 1 a 3, 2.907 e 2.918/2012

(relator: Deputado Bruno Siqueira); e, no 1º turno, os Projetos de Lei nºs 1.041/2011

com a Emenda nº 1 e 2.915/2012 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.782/2012

com  a  Emenda  nº  1  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis);  2.917/2012  (relator:

Deputado Glaycon Franco); 2.919/2012 (relator: Deputado André Quintão). O Projeto

de  Resolução  nº  539/2011  e  os  Projetos  de  Lei  nºs  681,  1.325,  1.516/2011  são

retirados  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Luiz  Henrique,

aprovado pela Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 799 e 831/2011 ,

no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de

prazo regimental pelo relator, Deputado André Quintão. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer  pela antijuridicidade,  inconstitucionalidade e ilegalidade,  no 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.242/2011  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis).  Os

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.258, 1.651, 1.965/2011 e 2.847/2012 , no 1º

turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de prazo

regimental pela relatora, Deputada Rosângela Reis. São convertidos em diligência às

Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Trabalho e Emprego o Projeto

de Lei nº 1.480/2011; à Chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais o Projeto de

Lei  nº  2.275/2011 (relator:  Deputado Luiz Henrique);  às Secretarias  de Estado de

Casa Civil e Relações Institucionais e de Esportes e Juventude o Projeto de Lei nº

1.721/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis); à Secretaria de Transportes e Obras

Públicas e  ao DER-MG o Projeto  de Lei  nº  2.668/2011 e à Seplag e  ao  Prefeito

Municipal de Pompéu o Projeto de Lei nº 2.912/2012 (relator: Deputado Sebastião

Costa, o segundo em virtude de redistribuição). Os pareceres sobre os Projetos de

Lei nºs 1.568 e 2.478/2011 , no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de

solicitação  de  prorrogação  de  prazo  regimental  pelo  relator,  Deputado  Sebastião
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Costa. 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

2.545/2011  e  2.886,  2.930,  2.939,  2.943  e  2.948/2012  (relator:  Deputado  André

Quintão); 985/2011 e 2.903/2012 (relator: Deputado Glaycon Franco, em virtude de

redistribuição);  2.929/2012 (relatora: Deputada Rosângela Reis);  1.470/2011 com a

Emenda nº 1 e 2.906, 2.910 e 2.935/2012 (relator: Deputado Bruno Siqueira); 2.904,

2.909  e  2.928/2012  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique);  e  2.931/2012  (relator:

Deputado  Sebastião  Costa).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam

baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.881, 2.892, 2.898, 2.911,

2.932, 2.945/2012; e à Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais o

Projeto  de  Lei  nº  2.908/2012.  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 abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – André Quintão – Glaycon Franco –

Luiz Henrique – Rosângela Reis.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2012

Às 10h28min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva, Rômulo Viegas e Vanderlei Miranda, 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  debater  as  novas  regras  relativas  a  importação
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estabelecidas pelo governo argentino e a deliberar sobre proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. Mariano

Andres  Guida,  Consul  Adjunto  da  Argentina;  a  Sra.  Ana  Junqueira,  Diretora  do

Departamento  de  Negociações  Internacionais  substituta,  representando  o  Sr.

Fernando  Damata  Pimentel,  Ministro  de  Estado  do  Desenvolvimento,  Indústria  e

Comércio  Exterior;  o  Sr.  Ricardo  Alves  Souza,  Delegado  da  Delegacia  Fiscal  do

Comércio  Exterior,  e  a  Sra.  Mariana  Moreira  Alves,  Assessora  do  Gabinete  da

Subsecretaria  da  Receita  Estadual,  representantes  do  Sr.  Leonardo  Maurício

Colombini  Lima,  Secretário de Estado de Fazenda; o Sr.  Henrique Freitas, Diretor

Executivo, representando a Abimaq -, o Sr. Marcelo Luiz Moreira Veneroso, Diretor do

Sindimaq; a Sra. Regiane Nascimento, Gerente-Geral da Abimaq; o Sr.  Guilherme

Veloso Leão, Gerente de Economia da Fiemg, e a Sra. Solange Malheiros, Gerente

do Centro Internacional de Negócios da Fiemg, representantes do Sr. Olavo Machado

Júnior,  Presidente  da  Fiemg,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  autor  do

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

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  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 Dalmo Ribeiro Silva, Tenente Lúcio, Vanderlei Miranda

e Rômulo Viegas (2) em que solicitam seja realizada visita técnica à República da

Argentina,  com  a  finalidade  de  conhecer  "in  loco"  as  condições  físicas  e

procedimentais  das  unidades  aduaneiras  argentinas,  além  de  tratar,  com  as

autoridades oficiais  de Comércio Exterior  daquele país,  de questões relativas aos

entraves  burocrático-comerciais  observados  com relação aos  produtos  exportados

pelo Estado de Minas Gerais, e seja encaminhado ao Consulado-Geral da República

da Argentina em Belo Horizonte pedido de providências em prol da intervenção junto

às autoridades daquele país com vistas a garantir maior agilidade nos procedimentos

aduaneiros dos portos argentinos, sobretudo no que diz respeito a lotes de máquinas
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e  equipamentos  agrícolas  retidos  nessas  unidades  por  tempo  além  do  razoável.

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 desta reunião.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente – Vanderlei Miranda – Rômulo Viegas.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS NOMES DE ANALI DE REZENDE E

OUTROS PARA COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM

27/3/2012

Às 14h26min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Bosco, Duilio de Castro e Luiz Carlos Miranda, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bosco, 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  à arguição pública  da  Sra.  Yeda Prates  Bernis,  indicada para  compor  o

Conselho Estadual de Educação, a apreciar o parecer sobre a indicação e a discutir e

votar  proposições  da  Comissão.  Registra-se  a  presença  dos  Srs.  Orlando  Vaz,

Presidente  da  Academia  Mineira  de  Letras  –  AML –,  Olavo  Romano,  escritor  e

membro  da  AML,  e  Petrônio  Souza  Gonçalves,  servidor  da  AML.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a indicada e para proceder a

sua arguição pública, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma

os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

aprovação, em turno único, da Indicação nº 61/2012 (relator: Deputado Duarte Bechir.

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

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária,  em  4/4/2012,  às  10h30min,  para  proceder  a  outras  arguições,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Duilio de Castro - Paulo Lamac.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

27/3/2012

Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu e

Fabiano Tolentino, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o  Presidente,  Deputado  Marques  Abreu,  com  base  no  art.  120,  inciso  III,  do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que  a  reunião  se  destina  a  obter  informações  sobre  os  projetos  esportivos  e  a

produção científica nas universidades do Estado, além de promover o intercâmbio

universitário e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Adenilson  Idalino  de  Sousa,

Subsecretário  de  Esportes,  e  Frederico  Pessoa,  Superintendente  de  Esporte  de

Rendimento e Participação, representando o Sr. Braulio Braz, Secretário de Estado

de Esportes e da Juventude; Emerson Silami Garcia, Diretor da Escola de Educação

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais;

Heber Eustáquio de Paula, Presidente do Conselho de Dirigentes das Instituições de

Ensino Superior em Educação Física de Minas; Israel Teoldo da Costa, professor do

Departamento  de  Educação  Físico  da  Universidade  Federal  de  Viçosa  –  UFV –,

representando a Sra. Eveline Torres Pereira, Chefe do Departamento de Educação

Física  da  UFV,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  na

qualidade de um dos autores do requerimento que deu origem ao debate, passa a

tecer suas considerações iniciais e, a seguir, passa a palavra ao Deputado Fabiano

Tolentino.  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
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proposições da Comissão. O Presidente recebe, para votação posterior, os seguintes

requerimentos  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos para apurar

possível  violação de direitos coletivos em processo de liberação de alvará para a

utilização do  Estádio  Nassri  Matta,  de  propriedade  do  América  Futebol  Clube de

Teófilo  Otoni;  Marques  Abreu,  Tadeu  Martins  Leite,  Fabiano  Tolentino,  Gustavo

Perrella e André Quintão em que solicitam seja enviada cópia das notas taquigráficas

desta reunião às universidades públicas 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 abril de 2012.

Marques Abreu, Presidente -  André Quintão -  Fabiano Tolentino -  Tadeu Martins

Leite.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/3/2012

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

Paulo Lamac,  Duarte Bechir,  Luiz Carlos  Miranda e  Rômulo Viegas,  membros da

supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  a  Deputada  Liza  Prado  e  os

Deputados  Sargento  Rodrigues  e  Zé  Maia.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da

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

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

situação dos moradores a serem removidos do entorno do Anel Rodoviário. A seguir,

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  da  Sra.  Ana  Lúcia

Almeida  Gazzola,  Secretária  de  Estado  de  Educação,  informando  que  essa

Secretaria e a Polícia Civil estão tomando as medidas necessárias à normalização do

funcionamento da Escola Estadual Ordem e Progresso; e dos Srs. Francisco Assis da

Mata, solicitando o apoio desta Comissão para montar um processo de indenização
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por  espancamento  e  constrangimento,  e  Júlio  Cézar  Ribeiro,  pai  do  policial  civil

conhecido como Índio, solicitando providências desta Comissão, uma vez que seu

filho vem sendo perseguido e ameaçado pela Polícia Militar. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Alessandra Vieira, Gerente do

Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários, representando Inês da

Silva Magalhães, Secretária Nacional de Habitação; e os Srs. James Henrique Souza

Peixoto, Procurador do Município de Belo Horizonte, representando Márcio Araújo de

Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Edson Aires dos Anjos, engenheiro do

DNIT,  representando  Sebastião  Donizete  de  Souza,  Superintendente  Regional  do

DNIT  -  6ª  Unidade  de  Infra-Estrutura  Terrestre;  Rogério  Veiga  Aranha,

Superintendente do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão  -  Minas  Gerais;  César  Pomárico,  Chefe  de  Gabinete  do  DER-MG,

representando José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; Aluisio Rocha

Moreira,  gerente  da  Divisão  de  Empreendimento  Habitacional,  representando

Claudius  Vinicius  Leite  Pereira,  Diretor-Presidente  da  Urbel;  Marcos  Landa,

Conselheiro do Ministério das Cidades, os quais são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

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

nas  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

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

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a

votação, é aprovado o Requerimento nº 2.728/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

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

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (4) em que solicita sejam designados os

Deputados Sargento Rodrigues, Rômulo Viegas e Luiz Carlos Miranda para receber

denúncias  sobre  assuntos  pertinentes  a  esta  Comissão;  seja  encaminhado  ao

Governador do Estado e ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências

para  que  a  Ação  de  Reintegração  de  Posse  em  desfavor  da  Comunidade  Zilah

Spósito  Helena  Greco  apenas  se  cumpra  após  consulta  e  avisos  prévios  e
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formalizados aos representantes nomeados pela ALMG e pelo TJMG, como obriga a

Lei  nº  13.604,  de  2000,  e  após  notificação  oficial  à  Defensoria  Pública-Geral  do

Estado;  seja  encaminhado  ao  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte  e  ao  Diretor-

Presidente  da  Urbel  pedido  de  providências  para  iniciar  o  recadastramento  das

famílias  residentes  na  Comunidade  Dandara,  como  foi  proposto  e  discutido  em

audiência pública desta Comissão; seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo

Horizonte  e  ao  Sr.  Francisco  Freitas  de  Melo  Franco  Ferreira,  Procurador  do

Município, pedido de providências para que o Município desista do pedido de Ação de

reintegração  de  posse em desfavor  da  Comunidade  Zilah  Spósito  Helena Greco,

considerando-se que já existe ação judicial anterior, que discute o direito à moradia

das pessoas que ocupam o mesmo local do conflito;  Sargento Rodrigues em que

solicita  seja  encaminhado  ao  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de

providências para instaurar procedimento que apure possível simulação de doença

por parte do Ten.-Cel. PM Marcos Barbosa da Fonseca; Sargento Rodrigues e Durval

Ângelo em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para discutir as

circunstâncias da morte do Sargento PM Rafael Augusto Reis de Rezende; Durval

Ângelo,  Duarte  Bechir  e  Paulo  Lamac  (2)  em  que  solicitam seja  encaminhado à

Presidência da República e ao DNIT pedido de providências para agilizar realização

de  convênio  com a  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  com  vistas  à  urgente

efetivação do plano de assentamento das famílias a serem removidas do entorno do

Anel  Rodoviário,  incluindo-se  o  financiamento  necessário  para  tal  medida;  sejam

encaminhados  à  Secretaria  Nacional  de  Habitação,  ao  DNIT,  ao  DER-MG,  ao

Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ao Vereador Adriano Ventura, da

Câmara Municipal  de  Belo  Horizonte,  à  Prefeitura Municipal  de  Belo  Horizonte,  à

Urbel,  à  Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais,  à  Defensoria  Pública  da  União  em

Minas Gerais e à Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais as

notas taquigráficas da 7ª Reunião Ordinária desta 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, 4 de abril de 2012.
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Rômulo Viegas, Presidente – Duarte Bechir – Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 28/3/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Duarte

Bechir  e  Paulo  Lamac,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

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

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento de correspondência do Deputado Neilando Pimenta, justificando sua

ausência à reunião desta comissão do dia 21 de março. Neste momento, registra-se a

presença  do  Deputado  Neilando  Pimenta  e  o  Deputado  Duarte  Bechir  retira-se.

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 2.700, 2.713,

2.729, 2.731, 2.734 e 2.735/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por

sua vez,  são aprovados  os  Pareceres de  Redação Final  dos Projetos  de  Lei  nºs

2.368, 2.657, 2.626, 2.510/2011. 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  do

Deputado Bosco (3) em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de

Saúde pedido  de  providências  para  o  credenciamento  do  Centro  Universitário  do

Planalto  de  Araxá  no  Sistema  Único  de  Saúde  como  prestador  de  serviço  de

fisioterapia;  sejam encaminhadas  ao reitor  do  Centro  Universitário  do  Planalto  de

Araxá as notas taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária desta Comissão; e seja

realizado  debate  público  para  discutir  a  implementação  do  Fórum  Estadual  de

Educação de Minas Gerais e sua articulação com o Fórum Nacional de Educação; e

do Deputado Paulo Lamac em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater a situação dos pós-graduandos beneficiados com bolsa de estudo em
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Minas Gerais. É recebido pela Presidência requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  desta  Comissão  e  da  de

Segurança Pública para debater formas de conscientização das crianças e jovens

sobre a forma de utilização e a importância dos serviços de atendimento da Polícia

Militar de Minas Gerais (190), do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (193) e do

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu (192). Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Carlin Moura - Neilando Pimenta.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/3/2012

Às 10h55min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Marques Abreu, por indicação

da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a reunião e,

nos termos do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater os efeitos da

ampliação  da  linha  de  microcrédito  destinada  às  pessoas  com  deficiência  e

apresentar sugestões para a lista de produtos passíveis de financiamento elaborada

pelos Ministérios da Fazenda e da Ciência, Tecnologia e Inovação e pela Secretaria

Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Em seguida, comunica

o recebimento de telegrama do Sr. Sérgio Penna, Chefe de Gabinete da Presidência

do Senado Federal, publicado no “Diário do Legislativo” de 17/3/2012. A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Cíntia  Rodrigues

Santos,  da  Coordenação  de  Assistência  à  Saúde  das  Pessoas  Portadoras  de

Deficiência da Secretaria de Estado de Saúde – SES -, representando o Sr. Antônio

Jorge de Souza Marques, titular dessa Pasta; e os Srs. José Matias Gonçalves Abreu,
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Presidente do Conselho Estadual  de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de

Deficiência;  Maurício  Alves  Peçanha,  fundador  da  Associação  dos  Deficientes  de

Contagem; e Alexander Fabian Malheiros, da Coordenadoria de Oftalmologia Social

da  SES,  que são convidados a tomar  assento  à mesa.  A Presidência  concede a

palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem ao

debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Sargento Rodrigues – Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/3/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Luiz Henrique e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Deiró Marra, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Antônio Carlos Arantes, 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. O Presidente dá posse ao Vice-

presidente eleito na última reunião, informa que a reunião se destina a discutir e votar

pareceres  em  fase  de  redação  final  e  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos de Lei nºs 31, 655, 1.334, 1.811, 2.155, 2.399, 2.426, 2.487, 2.583, 2.667,

2.670,  2.671,  2.673,  2.674,  2.676  e  2.735/2011 (Deputado  Luiz  Henrique);  2.681,

2.682, 2.689, 2.690, 2.705, 2.707, 2.708, 2.715, 2.721, 2.724, 2.736, 2.737, 2.740,

2.741  e  2.742/2011  (Deputado  Duarte  Bechir).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada
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um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 31, 655,

1.334, 1.811, 2.155, 2.399, 2.426, 2.487, 2.583, 2.667, 2.670, 2.671, 2.673, 2.674,

2.676, 2.735, 2.681, 2.682, 2.689, 2.690, 2.705, 2.707, 2.708, 2.715, 2.721, 2.724,

2.736, 2.737, 2.740, 2.741 e 2.742/2011, que receberam parecer por sua aprovação.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Doutor Wilson Batista - Lafayette de Andrada.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/4/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes

e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, nos termos do

Inciso  III  do  art.  120 do Regimento Interno,  dispensa a leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter informações sobre

os  resultados  da  Operação  Carnaval  2012  e  os  preparativos,  advertências  e

orientações  para  a  Operação  Semana  Santa  2012.  A Presidência  interrompe  os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Davi  Stanley  Bomfim  Dias,

Superintendente Regional  da Polícia Rodoviária  Federal;  Marcos Pierre,  Chefe da

Seção  de  Policiamento  e  Fiscalização  da  Polícia  Rodoviária  Federal;  Vandereli

Donizetti Rezende, Chefe do Núcleo de Apoio Técnico da referida corporação; Ten.-

Cel.  PM Sebastião Emídio,  Comandante do Batalhão da Polícia Militar  Rodoviária

Estadual; Cap. PM José Procópio, Chefe da Seção Técnica de Trânsito da Diretoria

de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar Rodoviária Estadual; Ten. PM Geraldo

Donizete, Assessor de Comunicação Social da Polícia Militar Rodoviária Estadual; e o

Sr. João Afonso Baeta Costa Machado, Diretor de Fiscalização do Departamento de

Estradas de Rodagem de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa.

A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do requerimento
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que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

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

retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Duarte Bechir - Anselmo José Domingos.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/4/2012

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Sebastião Costa, Bruno Siqueira, André Quintão,  Glaycon Franco e

Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes  também  a

Deputada  Liza  Prado  e  o  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos

termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  a

Deputada  e  os  Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.021,  3.022  e

3.032/2012 e,  em virtude de redistribuição,  o Projeto de Lei  nº 2.896/2012 (André

Quintão);  3.019 e 3.023/2012 e,  em virtude de redistribuição,  o  Projeto  de Lei  nº

1.750/2011  (Bruno  Siqueira);  3.020,  3.024  e  3.026/2012  e,  em  virtude  de

redistribuição,  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.253,  2.277  e  2.889/2012 (Luiz  Henrique);

3.018  e  3.030/2012  (Deputada  Rosângela  Reis);  3.029  e  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  24/2012  (Sebastião  Costa);  Projetos  de  Lei  nºs  3.025,  3.028  e

3.031/2012 e, em virtude de redistribuição, Projetos de Lei nºs 424, 483 e 2.570/2011

(Glaycon Franco);  e 774, 1.259, 1.694, 1.875, 2.640/2011 e 2.841/2012, todos em

virtude de redistribuição (Gustavo Valadares). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
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do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário.  O Projeto de Lei Complementar nº 15/2011 e o

Projeto de Lei nº 2.851/2012 são retirados da pauta a requerimento do Deputado Luiz

Henrique, aprovado pela Comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 57/2011, no

1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo

relator  em virtude de redistribuição, Deputado Sebastião Costa. Após discussão e

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

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 388 e 1.258/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Os pareceres sobre os

Projetos de Lei nºs 719, 1.568 e 1.965/2011, no 1º turno, deixam de ser apreciados

em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelos  respectivos

relatores,  os  dois  primeiros,  Deputado  Sebastião  Costa,  e  o  último,  Deputada

Rosângela Reis. São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil

e  Relações  Institucionais  o  Projeto  de  Lei  nº  1.651/2011  (relatora:  Deputada

Rosângela Reis) e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico o Projeto

de Lei nº 1.733/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira). Registra-se a presença do

Deputado Gustavo Valadares. Após discussão e votação, são aprovados, cada um

por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.050/2011, 2.961/2012, este com a

Emenda  nº  1  (relator:  Deputado  André  Quintão);  2.382/2011  (relator:  Deputado

Sebastião  Costa);  2.783/2012,  com  a  Emenda  nº  1,  2.811/2012,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, 2.960/2012 (relator: Deputado Bruno Siqueira); 2.784 e 2.958/2012

(relator: Deputado Luiz Henrique); e 2.959/2012 (relator: Deputado Glaycon Franco).

São convertidos em diligência à Secretaria de Estado da Saúde os Projetos de Lei nºs

2.370/2011 (relator:  Deputado Luiz Henrique); 2.770/2011 (relator: Deputado Bruno

Siqueira); e 2.847/2012 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Os pareceres sobre os

Projetos de Lei nºs 2.775/2011 e 2.882/2012, no 1º turno, deixam de ser apreciados

em virtude de solicitação de prorrogação do prazo regimental pelo relator, Deputado

Bruno Siqueira. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo
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pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei

nºs  862 ,  2.773/2011 e  2.934/2012 (relator:  Deputado André  Quintão);  2.508/2011

(relatora: Deputada Rosângela Reis); 2.579/2011 (relator: Deputado Glaycon Franco,

em virtude de redistribuição);  2.829,  2.952 e 2.980/2012 (relator:  Deputado Bruno

Siqueira); 2.944 e 2.951/2012 (relator: Deputado Luiz Henrique). 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  2.936,  2.942,  2.947,  2.954,  2.956,  2.969  e  2.979/2012.  Cumprida  a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Gustavo  Valadares  –  Glaycon  Franco  –  Bruno

Siqueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.773/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Mato

Dentro – AMA Mato Dentro –, com sede no Município de Soledade de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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 1.773/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Mato Dentro – AMA Mato Dentro –,
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com sede no Município de Soledade de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  8º  (ver  alteração

estatutária  de  11/1/2012)  veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros,

associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e o art. 57 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

sem  fins  lucrativos,  legalmente  constituída  e  registrada no  Conselho  Nacional  de

Assistência  Social,  com  objetivos  idênticos  ou  semelhantes  aos  da  associação

dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.773/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Bruno Siqueira,  relator - Luiz Henrique -  Gustavo

Valadares - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.471/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública o Instituto Paulo Roberto Ferreira de Faria de Inclusão

Social – Ipram –, com sede no Município de Pouso Alegre.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/9/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos
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jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.471/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Paulo Roberto Ferreira de Faria de Inclusão Social – Ipram –, com sede no

Município de Pouso Alegre.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 25 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e

o  §  1º  do  art.  27  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social e com atividade congênere à da associação dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.471/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Bruno Siqueira,  relator - Luiz Henrique -  Gustavo

Valadares - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.864/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  dos  Pequenos  Produtores

Rurais da Comunidade do Sapé/Timirim e Adjacências, com sede no Município de

Angelândia.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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  2.864/2012  visa  declarar  de  utilidade  pública  o  Conselho

Comunitário  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da  Comunidade do  Sapé/Timirim  e

Adjacências,  com  sede  no  Município  de  Angelândia,  pessoa  jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter cultural, recreativo e assistencial.

A  instituição  tem  como  escopo  defender  melhorias  nas  condições  de  saúde,

alimentação, saneamento, educação, lazer e cultura da comunidade em que atua;

contribuir  para  o  aumento  da  produção  e  da  produtividade  das  atividades

agropecuárias;  promover  a  proteção da família,  da  infância,  da  maternidade e  da

velhice; prestar serviços de apoio a outras organizações sem fins lucrativos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  referido  Conselho,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.864/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.885/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Campo

Real, com sede no Município de Mesquita.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.885/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Campo Real, com sede no Município de Mesquita, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo unificar as ações

de todas as entidades que lutam para apoiar as famílias carentes da região.

Com esse propósito,  a instituição organiza ações comuns de assistência  social,

com vistas a otimização dos recursos;  encaminha pessoas carentes à assistência

médica,  ambulatorial,  hospitalar  ou  odontológica,  adquirindo  os  medicamentos  e

aparelhos necessários à sua reabilitação física; promove a doação de material  de

construção  e  escolar,  cestas  básicas,  vestuário,  calçados,  material  de  limpeza  e

higiene;  incentiva  manifestações  folclóricas,  artísticas,  culturais  e  desportivas,

buscando a integração da população  assistida  à vida social  e  política;  auxilia  na

manutenção  de  creches;  fomenta  a  aquisição  de  sementes  e  insumos  para  a

agricultura de subsistência e hortas comunitárias.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Moradores

do Bairro Campo Real, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.885/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.928/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Idosos, Pensionistas e Aposentados de Formiga e

Região – Assipafor –, com sede no Município de Formiga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.928/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Idosos, Pensionistas e Aposentados de Formiga e Região – Assipafor –, com

sede no Município de Formiga, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem como escopo a defesa dos direitos e interesses de seus representados.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  eventos  nas  áreas  social,  cultural,

esportiva,  educacional,  de  lazer  e de saúde,  contribui  para o desenvolvimento de

seus associados e incentiva a integração entre eles.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  realizado  pela  Assipafor,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.928/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.987/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  o Instituto  Hotfe – Humanização e Otimização do Tratamento de

Feridas, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.987/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Hotfe – Humanização e Otimização do Tratamento de Feridas, com sede no

Município de Belo Horizonte.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 16, que as atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e, no art. 28,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que dispõe

sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como

organizações  da  sociedade  civil  de  interesse  público,  e  preferencialmente  com  o

mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.987/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Bruno Siqueira - Gustavo

Valadares - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.270/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, originária do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.465/2007, “institui o registro de máquinas e

implementos agrícolas,  como tratores,  colheitadeiras,  máquinas de beneficiamento

agrícola e outros similares, torna obrigatória a instalação de ‘chip’ de identificação e

localização destes e dá outras providências”.

Distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, a matéria foi submetida a análise preliminar

na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, vindo agora a esta Comissão para receber parecer

de mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.270/2011 visa a instituir o registro de máquinas e implementos

agrícolas,  como  tratores,  colheitadeiras,  máquinas  de  beneficiamento  agrícola  e

outros similares, assim como a obrigatoriedade de se instalarem “chips” destinados a

identificá-los e possibilitar a sua localização, com o propósito de coibir a prática de

furtos e roubos, crimes que vêm crescendo pronunciadamente nas áreas rurais de

Minas Gerais. Ademais, pretende-se que essa operação tenha por base a numeração

gravada nos bens pelas fábricas ou montadoras, antes de serem comercializados.

A proposição em comento tem conteúdo idêntico ao Projeto de Lei nº 1.465/2007,

cujo  desarquivamento  lhe  deu  origem.  Quando  de  sua  tramitação  na  legislatura

passada,  a  matéria  recebeu da Comissão de Constituição  e  Justiça  parecer  pela

antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  sob  o  argumento  de  que,  ao

tentar legislar sobre trânsito e transporte, teria violado o disposto no art. 22, XI, da

Constituição Federal, invadindo competência privativa da União e assim deparando-

se com óbice jurídico-constitucional incontornável.

Na intenção de corroborar essa tese, o parecer de 2007 citou o art. 115, § 4º, da Lei

Federal  nº  9.503,  de  1997,  que  institui  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro  –  CTB.

Considerando  que  tal  regra,  editada  pela  União  com  base  em  dispositivo

constitucional  destinado a  conferir-lhe  prerrogativa  privativa  de  legislar  a respeito,

incide sobre o conjunto do território nacional e ainda agrega, no seu próprio art. 5º,

referente ao Sistema Nacional de Trânsito, o registro de veículos e a exigência de

operar-se  de  modo  integrado  –  exigindo  normas,  procedimentos  e  critérios

padronizados –, a Comissão de Constituição e Justiça houve por bem sustentar que a

proposição em tela não teria como prosperar nesta Casa.

Todavia,  há  que aprofundar  a análise,  com vistas  a garantir-lhe concretude,  até

porque a conclusão da Comissão de Constituição e Justiça, nesta legislatura, foi pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  A  palavra  transporte,  por  si  só,  é

incapaz de definir a matéria reservada à União. Somente o faz quando se refere à
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substância que o próprio CTB delimitou com clareza no art. 1º, § 1º: “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”. Portanto, o núcleo do conceito evocado pela regra é “utilização

das vias”, ao passo que transporte, sem conteúdo fixado em norma, diz respeito a ato

ou efeito de conduzir ou transferir algo em termos espaciais, vale dizer, de um lugar

físico para outro, de vez que não se trata de acepção figurada.

Ora, a intenção precípua da proposição em análise não é dispor sobre “utilização de

vias”,  isto é, sobre a forma como deve ocorrer a circulação de pessoas, veículos,

animais e os vários tipos de carga, nem sobre “condições para o transporte”, isto é, a

forma como se devem conduzir, transferir ou mover objetos – sejam automotores ou

rebocados, sejam seres inanimados ou vivos, em qualquer situação – e os tipos de

operações permitidos ou indicados para o deslocamento. Ao contrário, seu propósito

singular – seu objeto de incidência – é a fiscalização de máquinas e equipamentos

agropecuários  para  fins  de  segurança  pública,  razão pela  qual  foi  adequada sua

distribuição a esta Comissão.

O que importa no projeto de lei  em foco são as exigências legais de segurança

pública que devem estar presentes nos objetos, alguns dos quais antes mesmo de

sua comercialização, e portanto as condições que os bens precisam ostentar para

poderem transitar ou ser transportados, ao fim e ao cabo somadas a toda uma gama

de requisitos fiscais, ambientais ou sanitários, entre outros, igualmente previstos em

legislação estadual e incidentes, não sobre a ação a ser processada pela pessoa que

conduz  ou  se  responsabiliza  pelo  translado,  mas  sobre  a  própria  pessoa  que

processa tal ação.

Corroborando tal tese, muitas normas estaduais se relacionam de um modo ou de

outro  com  transporte,  mas  nem  por  isso  o  adotam  como  matéria  nodal,  tendo

escapado assim de serem enquadradas como invasoras de competência privativa

alheia:  a  Lei  nº  12.728,  de  1997,  “estabelece  condições  para  o  transporte  e  a

comercialização,  no  Estado,  de  carne  e  de  produtos  de  origem  animal  e  seus

derivados”; a Lei nº 13.317, de 1999 – Código de Saúde do Estado –, impõe, pelo art.

99,  XII,  penalidades para o transporte de produtos que desobedeça às condições
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higiênico-sanitárias  legais;  a  Lei  nº  15.758,  de  2005,  “regulamenta  o  transporte

intermunicipal de cadáveres e ossadas humanas no Estado”.

Há outros exemplos: a Lei nº 16.301, de 2006, que disciplina a criação de cães das

raças  “pitbull”,  “dobermann”,  “rottweiler”  e  outros  similares,  torna  obrigatória  no

Estado, pelo art.  6º,  a  utilização de equipamentos especiais de contenção para a

condução em via pública e o transporte desses animais; a Lei nº 16.938, de 2007, que

institui a Política Estadual de Controle e Erradicação da Anemia Infecciosa Equina,

penaliza, pelo art. 3º, I, § 1º, as infrações cometidas no transporte intermunicipal de

equídeos sem documentação sanitária de trânsito animal e sem atestado negativo

oficial sobre essa doença viral.

Mais alguns casos: a Lei nº 18.031, de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual

de  Resíduos  Sólidos,  fixa,  pelos  arts.  34  e  46,  regras  para  o  transporte  desses

rejeitos de acordo com a legislação aplicável e com prévia autorização dos órgãos

ambientais  competentes;  a  Lei  nº  19.476,  de  2011,  que  dispõe  sobre  habilitação

sanitária  para  estabelecimento  agroindustrial  rural  de  pequeno  porte  no  Estado,

considera, pelo art. 2º, I, o transporte como característica definidora das propriedades

cujas atividades disciplina; a Lei nº 19.583, de 2011, que dispõe sobre as condições

para manipulação e beneficiamento de leite caprino e ovino e de seus derivados no

Estado, determina, pelo art. 19, o transporte desses bens para o comércio em veículo

apropriado, com acondicionamento isotérmico higienizado.

Mesmo  assim,  houve  ocasiões  em  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  –  STF  –,

provocado por meio de ADIs, manifestou entendimento contrário àqueles presentes

na legisprudência mineira, ao reduzir a trânsito e transporte conteúdos de naturezas

distintas, pretextando inconstitucionalidade formal, ofensa aparente ao art. 22, XI, da

Constituição  Federal,  usurpação  de  competência  privativa  e  inexistência  de  lei

complementar  autorizativa.  Todavia,  também  não  faltaram  acórdãos  do  Órgão

Supremo com assertivas diametralmente opostas, não raro em votos dos mesmos

Ministros,  que  no  mínimo  estabeleceram  uma  zona  indefinida  de  critérios  e  até

legitimaram certa margem discricionária.

Nessas  condições,  o  legislador  deve,  além de referenciar-se em sólidas  razões

conceituais e de perceber o exato objeto das leis, zelar também pela interpretação
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que reconhece e fortalece as atribuições do Estado-membro e o exercício da vontade

legiferante de seu parlamento, já tão limitados pelo critério constitucional adotado em

1988 na distribuição federativa de prerrogativas, que lhes relegou, residualmente, no

art. 25, § 1º, apenas “as competências que não lhes sejam vedadas”, espremendo-os

entre a União e os Municípios. Há, pois, um contencioso doutrinário que, ao lidar com

fronteiras  algumas  vezes  nuançadas,  não  se  resolve  com  o  recurso  a  fórmulas

simplistas e a justificações minimalistas.

As jurisprudências do STF que evitam a contração da competência remanescente

dos Estados-membros são de clareza meridiana,  merecendo ser  sublinhadas.  Em

face de legislação que regra o frete de ônibus para o transporte de turistas, com base

no  poder  de  polícia  administrativa  do  Estado,  nomeou-se  o  art.  25,  §  1º,  da

Constituição Federal e se detectou “incoerência de ofensa à competência privativa da

União para legislar sobre trânsito e transporte” (RE 201.865, Rel. Min. Carlos Velloso,

julgamento  em  28/10/2004,  Plenário,  DJ  de  4/2/2005).  Ademais,  declarou-se

constitucional a Lei nº 3.756, de 2002, do Estado do Rio de Janeiro, que autoriza o

Poder  Executivo  a  apreender  e  desemplacar  veículos  de  transporte  coletivo  de

passageiros encontrados em situação irregular, por inserir-se “no poder de polícia do

Estado” (ADI 2.751, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 31/8/2005, Plenário, DJ

de 24/2/2006).

Em outra oportunidade, consideraram-se também perfeitamente constitucionais os

arts.  1º  e 2º  da Lei nº 11.223,  de 1998,  do Estado de Santa Catarina,  que torna

obrigatório  imprimir  uma  identificação  –  por  meio  de  números  telefônicos  do

proprietário ou da sede da empresa – em veículos destinados ao transporte de carga

e  passageiros,  mediante  a  evocação,  segundo  palavras  da  relatoria,  das

“competências  que  são  próprias  do  Estado  Federado  e  que  digam  respeito  à

segurança pública e à educação para o trânsito” (ADI 2.407, Rel. Min. Carmen Lúcia,

julgamento em 31/5/2007, Plenário, DJ de 29/6/2007).

Portanto, não há fundamento pacífico para arguir-se óbice de inconstitucionalidade

prévia  à  tramitação  da  matéria  em  debate,  de  vez  que,  na  mesma  linha  dos

pronunciamentos  da  Corte  Máxima acima citados,  ela  deve ser  enxergada sob o

prisma da segurança pública,  tal  como compreendida no art.  144 da Constituição
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Federal – retomado pelo art. 136 da Constituição Estadual –, referente à preservação

da  incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio.  De  fato,  pretende-se  assegurar

condições  para  que  cidadãos  e  bens  materiais  sejam  resguardados  de  perigos,

incertezas e danos.

Nesses termos, a ALMG encontra respaldo doutrinário e jurisprudencial para legislar

sobre o tema enfocado, haja vista a reserva de atribuição estabelecida no art. 25, §

1º, da Carta Magna, à qual se acresce, no que diz respeito a Minas Gerais, o objetivo

prioritário  de criar  condições para  a segurança e a ordem públicas,  bem como a

competência  material  correspondente,  conforme  os  arts.  2º,  V,  e  10,  VI,  da

Constituição Estadual. Tal linha, ao superar o estorvamento que se procura escorar “a

priori”  e  completamente  no  princípio  da  subsidiariedade,  concede  espaço  para  a

análise de mérito como tal, relacionada ainda à legislação, obviamente, mas livre de

interferências e vetos que só fariam descaracterizar e obscurecer os seus domínio,

pertinência e necessidade.

Sem  dúvida,  cresceram  exponencialmente  os  índices  de  furtos  e  roubos  nas

regiões rurais do Estado na última década, provocando preocupação e insegurança

entre proprietários e trabalhadores no que diz respeito, seja a riscos individuais aos

cidadãos,  seja  a  prejuízos  materiais  e  distúrbios  no  processo  produtivo.  Todavia,

mesmo que  sua  intenção  seja  oferecer  mais  um  instrumento  preventivo  para  se

coibirem tais crimes, a proposição não consegue sustentar-se. As formas de controle

que apresenta se revelam, a depender do aspecto considerado no exame, sejam já

parcialmente supridas por lei  federal,  sejam propostas a órgão dedicado a distinta

finalidade, sejam em parte inaplicáveis por se referirem a outros Estados-membros,

sejam sem margem prática de exequibilidade, sejam irrazoáveis.  Cada um desses

aspectos precisa ser avaliado por si.

O  projeto  de  lei  em discussão adota,  genericamente,  a  expressão “máquinas  e

implementos agrícolas” para referir-se a veículos e motores de vários tipos e usos,

assim como a uma série de apetrechos de caráter complementar, sem capacidade

autopropulsiva,  muito  frequentes  nas  propriedades  dedicadas  a  atividades

agropecuárias,  a  exemplo  de  colheitadeiras,  arados,  semeadeiras,  aplicadoras  de

defensivos,  picadeiras,  bombas  hidráulicas  e  outros  equipamentos  de  mesma
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espécie. Assim, abarca todos os itens que têm sido quantitativamente mais visados

pelas práticas criminosas nas áreas rurais de Minas Gerais.

Todavia, quanto à exigência de registro, aqueles de maior valor, que são os tratores

e demais máquinas com capacidade própria de translação, já estão contemplados no

art. 115, § 4º, do CTB: “Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar

maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas (...) são sujeitos,

desde  que  lhes  seja  facultado  transitar  nas  vias,  ao  registro  e  licenciamento  da

repartição  competente,  devendo  receber  numeração  especial.”.  Verifica-se,  nesse

caso, a ligação incontornável de competências distintas – transporte e segurança –

na  atividade  administrativa  comum  de  registro,  o  que  não  raro  é  terreno  das

confusões conceituais já elucidadas.

Importa,  nesse aspecto,  o  fato de  que a  proposição ora considerada,  ao  incidir

sobre um objeto já parcialmente contemplado em lei federal válida nacionalmente – o

CTB –, viola tanto o atributivo de inovação, pois simplesmente repete um imperativo

constante em regra anterior, quanto a exigência correlata de necessidade, que deve

incidir  sobre a fase inaugural do processo legislativo, pois  fica patente que não é

realmente preciso alterar o ordenamento jurídico vigente para atender à demanda

social detectada e para obter o resultado ou efeito desejado pelo proponente.

Verifica-se aqui a vedação, também principiológica,  fixada na Lei  Complementar

Federal nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a

consolidação das leis, cujo art. 7º, IV, determina a impossibilidade de disciplinar-se o

mesmo assunto por mais de uma lei, a não ser que a vontade legislativa pretenda

especificar ou detalhar o diploma básico, e reafirmada em Minas Gerais no art. 3º, IV,

da Lei Complementar nº 78, de 2004: “o mesmo objeto não poderá ser disciplinado

por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei

considerada básica, vinculando-se a ela por remissão expressa”.

Reconheça-se que a providência de registro não está garantida em norma para o

dilatadíssimo rol  dos demais  equipamentos nomeados –  aqueles  com capacidade

automotiva inexistente ou limitada a movimento de rotação –, quaisquer que sejam

seus valores e dimensões. Entretanto, além de medida irrazoável pelas quantidades

ciclópicas que envolve,  seria  atividade completamente estranha e discrepante  em
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relação  ao  Detran-MG,  exigindo  portanto  aparato  estadual  próprio,  cuja  criação

deveria ser de iniciativa do Executivo, tal como os demais instrumentos específicos

de fiscalização mantidos pelo Estado.  O parágrafo único do art.  3º da proposição

representa uma tentativa infrutífera de resolver-se o diagnosticado e típico problema

de segurança pública por via transversa, gerando desvio de função e ampliando o já

polêmico papel de polícia embutido em órgãos integrados ao Sistema Nacional de

Trânsito.

Adicione-se que boa parte das máquinas e implementos agrícolas é produzida fora

de Minas Gerais,  sendo inalcançável  pela  legislação estadual.  Não seria possível

atingir  todos  os  bens  na  fábrica  ou  em  algum  lugar  entre  a  sua  produção  e  a

comercialização,  como sugere  a  proposição no art.  2º,  pois  podem e são muitas

vezes  comprados antes de  ingressarem na jurisdição competente.  Recai-se,  pois,

agora  sim,  na  violação do princípio  da  subsidiariedade:  verifica-se  um tratamento

processual-legislativo em esfera inapropriada à questão a ser normatizada, invadindo

a jurisdição de outros Estados-membros. Assim, ensejam-se argumentos e disputas

judiciais solidamente fundamentadas contra a sua constitucionalidade, quando não o

repouso na inocuidade.

Ademais, a medida pretendida – da multinumeração, passando pelo registro, até a

instalação de “chip” – só seria exequível em operação própria, capaz de atingir todos

os itens nomeados, após a produção e antes de qualquer comercialização, quando

fabricados em Minas Gerais, ou após a comercialização e na entrada em território

estadual,  quando  fabricados  em  outro  Estado-membro.  Logo,  demandaria  a

intervenção  de  vasto  órgão  público  com  funções,  efetivos  e  recursos  financeiros

próprios, cuja criação não passaria por iniciativa desta Casa e nem poderia, a bem da

segurança pública, ser suprida por empresas privadas mediante terceirização.

Por  fim,  mesmo reconhecendo a  existência  de  equipamentos  e  técnicas que já

permitem  a  criação  do  sistema exigido  pelas  medidas  aventadas  na  proposição,

cumpre assinalar que sua implantação e operação demandariam somas elevadas e

programas de desdobramentos práticos duvidosos. Tais custos, nas atuais condições

do País  e  levando-se em conta  os  problemas  de defesa social  no  seu conjunto,

onerariam  demasiadamente  os  usuários  ou  competiriam  com  outros  gastos
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prioritários para a prevenção e o combate à criminalidade, inclusive obstando políticas

públicas de maiores incidências e melhores resultados sociais. Nesses termos, a sua

adoção pelo Estado, como diploma legal, não interessa à sociedade mineira.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.270/2011.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.328/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.493/2008, “assegura a publicização e o

acesso a dados relativos à condição da mulher  no Estado de Minas Gerais  e dá

outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188,

do  Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  aspectos  de  legalidade,

constitucionalidade e juridicidade.

Em decorrência  de  decisão da Presidência desta  Casa,  foi  o  Projeto  de  Lei  nº

2.614/2011  anexado  à  proposição  em  exame,  nos  termos  do  art.  173,  §  2º,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame assegura a publicização e o acesso a dados relativos à

condição da mulher no Estado.

Em seu art. 2º, o projeto estabelece que os dados relativos à condição da mulher e

outras informações dessa natureza que estejam sob guarda ou responsabilidade dos

órgãos  e  das  entidades  da  administração  direta  e  indireta  do  Estado  devem  ser

anualmente divulgados, especialmente as informações relativas ao nível de emprego

formal,  por  setor  de  atividade;  à  taxa  de  participação  feminina  na  população

economicamente ativa; ao rendimento médio real das mulheres ocupadas, por setor
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de atividade e posição na ocupação; ao total de rendimento das mulheres ocupadas e

ao número de vítimas de violência física, sexual ou psicológica, entre outras.

Projeto de lei de igual teor tramitou na legislatura passada, tendo recebido desta

Comissão  parecer  pela  constitucionalidade.  Ratificamos  os  argumentos  jurídicos

exarados naquela ocasião, que passamos a transcrever:

“A medida proposta no projeto em tela promove o princípio da publicidade, corolário

do Estado Democrático de Direito, princípio constitucional  norteador da conduta da

administração pública e daqueles que a representam.

Não podemos olvidar, na análise do projeto em questão, que a ordem constitucional

instaurada em 1988 valorizou sobremaneira o acesso à informação e a transparência,

tendo previsto remédios constitucionais  destinados a  assegurar  o  recebimento  de

informações: o 'habeas data', art. 5º, inciso LXXII, da Carta Magna, e o mandado de

segurança, individual ou coletivo, art. 5º, incisos LXIX e LXX, do citado diploma legal.

Também encontra-se previsto na Carta Magna o direito de todo cidadão receber

informações dos órgãos públicos, seja de seu interesse particular, seja de interesse

coletivo ou geral, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII:

'Art. 5º– (...)

XXXIII  –  todos têm direito  de  receber  dos  órgãos  públicos informações  de seu

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo

da  lei,  sob  pena  de  responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado'.

Desse  modo,  entendemos  que  a  medida  pretendida  no  projeto  está  em

consonância com a  Constituição da República, conferindo densidade normativa ao

direito à informação e ao princípio da publicidade.

Por fim, quanto à condição da mulher, não podemos esquecer que, durante séculos

e até pouco tempo, os costumes a colocavam em plano secundário. O marido, figura

considerada principal  da entidade familiar,  controlava seus atos, hábitos,  relações,

enfim, sua vida, e a mulher tinha sua importância limitada aos afazeres domésticos,

dominação que deixou suas marcas em nossa cultura”.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e
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legalidade do Projeto de Lei nº 1.328/2011.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Gustavo  Valadares  -

Glaycon Franco - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.177/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neilando  Pimenta  e  distribuído  às  Comissões  de

Constituição e Justiça e de Segurança Pública, o Projeto de Lei nº 2.177/2011 dispõe

sobre o desenvolvimento de ações de atendimento e acompanhamento psicossocial

das famílias de vítimas de calamidades públicas e dá outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1

a 3,  que apresentou,  vem agora o projeto a esta Comissão para receber  parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XV,  do

Regimento Interno.

No decorrer da tramitação, foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 2.274/2011,

do Deputado Jayro Lessa, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.177/2011 tem por escopo o desenvolvimento de ações de

atendimento  psicossocial  em caso de calamidade pública.  O autor  do  projeto,  ao

justificar sua iniciativa, esclarece que tanto a União como o Estado, ao reformularem

as diretrizes para fins de planejamento e execução das atividades de defesa civil,

deixaram  de  estabelecer  dispositivos  referentes  a  ações  de  atendimento  e

acompanhamento  psicossocial  destinadas  às  famílias  de  vítimas  de  acidentes

naturais, calamidades e eventos de grande proporção, esquecendo-se do principal

durante  as  tragédias:  o  aspecto  humano.  Entendemos,  com  base  em  estudos

técnicos especializados, que assiste razão ao parlamentar.

Segundo o psiquiatra José Toufic Thomé, da Associação Brasileira de Psiquiatria,

desastres  e  catástrofes  são  ocorrências  que  atingem  uma população  de  maioria

saudável que passa a vivenciar na realidade uma situação repentina desorganizadora
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ou disruptiva que desestrutura sua vida, de forma violenta e traumática. Para ele, as

situações  de  catástrofe  exigem  respostas  humanas  organizadas,  que  refletirão  a

consciência alcançada pelos profissionais de saúde mental e pelas autoridades em

geral sobre a complexidade específica da situação e sobre a necessidade de abordá-

la na maior quantidade de aspectos possíveis das áreas do conhecimento humano.

Para o estudioso, as catástrofes requerem atenção à saúde mental dirigida para

pessoas  sãs  que  vivem  situação  de  anormalidade  desorganizadora  ou

desestabilizadora de seus universos materiais,  físicos e emocionais. As vítimas de

catástrofes  costumam desenvolver uma síndrome disruptiva (terminologia  de Moty

Benyakar)  em  resposta  às  solicitações  próprias  do  desastre  e  a  limitações  da

capacidade de adaptação.  No transtorno de estresse pós-traumático,  o  psiquismo

afetado se caracteriza pela presença de sintomas emocionais de ansiedade, raiva,

irritabilidade,  insônia,  pesadelos  e  tendência  ao  isolamento.  Nas  relações

interpessoais  há  uma  perda  de  interesse  pelo  entorno,  dependência  para  tomar

decisões, falta de motivação e incapacidade para reintegração social e profissional.

Nesse contexto, a presença do Estado, por meio da atuação de profissionais de

assistência  psicossocial,  é  fundamental.  Essas  pessoas tecnicamente  capacitadas

vão acolher as vítimas de calamidade pública e buscar reforçar sua resiliência, termo

das ciências físicas adaptado pelas ciências humanas e que pode ser definido como

“a capacidade humana de enfrentar, sobrepujar e ser fortalecido e transformado por

experiências de adversidade”. Esses profissionais vão acolher as pessoas que sofrem

o fato disruptivo e oferecer-lhes amparo, por meio de abrigo, atenção e cuidados nos

primeiros momentos. Para tanto, devem ser treinados para saber o momento de agir.

Ao  criar  um  vínculo,  por  meio  da  aliança  de  trabalho,  o  cuidador  possibilitará  a

melhora,  identificando  a  vulnerabilidade  e  o  desenvolvimento  da  resiliência

(disponível em: www.abpcomunidade.org.br).

Portanto,  a  proposição  vem  ao  encontro  das  necessidades  das  vítimas  de

calamidade pública, ao proporcionar e incentivar ações que visem ao preparo técnico

e humano de profissionais para atuar nos diversos âmbitos da proteção e assistência

psicossocial, seja por meio de parcerias com entidades privadas, filantrópicas, seja

com iniciativas públicas voltadas para a capacitação permanente de corpo técnico
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especializado  em  assistência  psicossocial  às  vítimas  de  calamidade  pública,

incrementando a política pública de assistência e defesa social do Estado, ações para

as quais são reservadas rubricas específicas nas leis orçamentárias.

Tendo por  objetivo  expurgar  do  projeto  suas  impropriedades  técnico-jurídicas,  a

Comissão de Constituição e Justiça apresentou em seu parecer as Emendas nºs 1 a

3, com as quais concordamos.

Quanto ao Projeto de Lei nº 2.274/2011, anexado à proposição em exame, cumpre

dizer que ele contém, em linhas gerais, os mesmos preceitos da proposição principal,

de modo que a ele se aplicam as considerações aqui apresentadas.

Conclusão

Tendo em vista o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.177/2011

com as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.417/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 2.417/2011 proíbe a

colocação de películas, adesivos e outros objetos nas fachadas, portas e janelas das

“lan houses”, cibercafés e similares, que impeçam a visualização do interior de suas

dependências, e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em15/9/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame determina que os estabelecimentos que prestam serviços de

acesso  à  internet,  como “lan  houses”,  cibercafés  e  similares,  ficam  proibidos  de

manter  suas  fachadas  com  películas  do  tipo  fumê  ou  de  utilizar  qualquer  outro
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material que impeça a visualização do interior de suas dependências.

A inobservância da norma sujeitará o estabelecimento infrator à multa no valor de

1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

O projeto  estabelece ainda o prazo de noventa  dias  para que os mencionados

estabelecimentos possam adaptar-se à nova exigência legal.

Vê-se que a motivação subjacente ao projeto consiste na proteção das crianças e

adolescentes que costumam frequentar tais estabelecimentos.

Passemos à análise jurídico-constitucional da matéria. O art. 227 da Constituição da

República determina que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à

criança,  ao  adolescente  e  ao  jovem,  com  absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à

saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,

crueldade e opressão”.

No plano infraconstitucional, foi editada pela União a Lei nº 8.069, de 1990, que

dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O art. 4º desse diploma legal,

em linha de coerência com a Lei Maior, estabelece o seguinte:

“Art. 4º – É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder

público  assegurar,  com absoluta  prioridade,  a  efetivação dos direitos  referentes  à

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

É  preciso  dizer  que,  segundo  a  sistemática  constitucional  de  repartição  de

competências legislativas, matéria relativa à proteção à infância e à juventude insere-

se  no  rol  da  legislação  concorrente,  de  modo  que  compete  à  União  estabelecer

normas gerais sobre o assunto, aplicáveis em todo o território nacional, cabendo aos

Estados suplementar tais normas, afeiçoando-as às suas peculiaridades. Ressalte-se

ainda  que,  inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  Estados  exercerão  a

competência legislativa plena.

Na Câmara Federal tramitam proposições como o Projeto de Lei nº 5.009/2005, que

obriga as empresas de locação de terminais de computadores a manter cadastro de

seus usuários e dá outras providências, bem como o Projeto de Lei nº 6.731/2006,
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que dispõe sobre os estabelecimentos comerciais, “lan houses”, instalados em todo

território nacional, que ofertam locação de computadores para acesso à internet.

Assim, na via da legislação concorrente, o Estado de Minas Gerais editou a Lei nº

16.685, de 2007, que estabelece normas para os estabelecimentos comerciais que

oferecem serviço de locação de computadores para acesso à internet e prática de

jogos eletrônicos. Entre outras disposições, tal lei proíbe, nas dependências desses

estabelecimentos,  a  venda  e  o  consumo  de  bebidas  alcoólicas  e  de  tabaco,  a

utilização de jogos que envolvam prêmios em dinheiro,  o acesso de menores  de

dezoito  anos  a  páginas  da  internet  com conteúdo pornográfico  ou  que  incitem à

conduta criminosa.

Exige-se  ainda  desses  estabelecimentos:  ter  iluminação  adequada,  regular  o

volume  do  som  dos  equipamentos,  ter  mobiliário  e  equipamentos  ergonômicos,

possibilitar o acesso de pessoas com deficiência física.

Ante  tais  considerações,  entendemos  que a  medida  propugnada no  projeto  em

exame, que também se insere na linha de proteção à infância e à juventude, haveria

de ser prevista no bojo da citada Lei nº  16.685,  de 2007, em vez de constar em

legislação autônoma. Apresentamos ao final  deste parecer o Substitutivo nº  1, de

modo a formalizar a alteração proposta. Quanto à competência para legislar sobre o

assunto, esta decorre, conforme dito, do disposto no art. 24, inciso IX, da Lei Maior.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.417/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 16.685, de 2007, que estabelece normas para os estabelecimentos

comerciais que oferecem serviço de locação de computadores para acesso à internet

e prática de jogos eletrônicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 16.685, de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte

parágrafo único:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único – Os estabelecimentos de que trata o 'caput'  deste artigo ficam
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proibidos de manter suas fachadas com películas do tipo fumê ou com qualquer outro

material que impeça a visualização do interior de suas dependências.”.

Art.  2º  –  Os  estabelecimentos  comerciais  que oferecem  serviço  de  locação  de

computadores para acesso à internet e prática de jogos eletrônicos devem adequar

suas instalações para atender ao disposto nesta lei no prazo de 90 dias contados de

sua publicação.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Luiz Henrique – Gustavo

Valadares – Glaycon Franco.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2012

ATAS

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/4/2012

Presidência dos Deputados Inácio Franco, Dalmo Ribeiro Silva, Rômulo Viegas e Luiz

Carlos Miranda

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

Correspondência:  Ofícios  -  Questões  de  ordem  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.068  a  3.072/2012  -

Requerimentos  nºs  2.849 a  2.888/2012 -  Requerimentos  dos  Deputados Bosco e

Dalmo Ribeiro Silva (4) - Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho

e  de  Segurança  Pública  e  do  Deputado  Tiago  Ulisses  -  Questões  de  ordem  -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gustavo Corrêa, Luiz Henrique e Duilio

de Castro - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação

da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos  dos  Deputados  Bosco  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (4);  deferimento  -

Inexistência de quórum para votação - Discussão e Votação de Indicações: Indicação,

feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Anali de Rezende Peixoto para

Compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação;  discursos  dos  Deputados  Pompílio

Canavez, Rômulo Viegas, Duarte Bechir, Sebastião Costa e Antônio Carlos Arantes;

encerramento  da  discussão  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  20.846;

designação  de  relator;  emissão  de  parecer  pelo  relator  -  Questão  de  ordem  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Adalclever Lopes -

Adelmo Carneiro Leão -  Almir  Paraca -  André Quintão -  Antônio  Carlos  Arantes -

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin

Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
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Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Fuad Noman, Presidente da Gasmig, convidando para audiência pública a

ser  realizada pelo  órgão em 11/4/2012,  com o objetivo  de  apresentar  os  estudos

ambientais  da  Malha  de  Distribuição  de  Gás  Natural  Centro-Sul/Oeste  em  Belo

Horizonte e Nova Lima.

Do Sr. Ricardo Lewandowski, Presidente do TSE, convidando para a solenidade de

posse dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio nos cargos de Presidente e Vice-
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Presidente dessa Corte, em 18/4/2012.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  760,  771,  1.475,  1.992,  2.145,  2.344,  2.382  e

2.609/2011, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça. (-Anexem-

se aos respectivos projetos.)

Questões de Ordem

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de

comunicar que, na segunda-feira passada, realizamos uma manifestação na BR-491,

rodovia que começa em Três Corações, passa por Varginha, Alfenas, São Sebastião

do  Paraíso  e  chega  a  Passos.  Essa  rodovia  foi  recuperada,  pavimentada

recentemente,  incentivando  os  motoristas  a  trafegarem  em  alta  velocidade.  Além

disso, o grande número de veículos, carros,  caminhões e carretas, em virtude da

grande plantação de cana e café e da grande produção agropecuária, com produção

leiteira, acarretou um tráfego muito intenso. Na rodovia não há trevos e sinalização

adequados, não há radares nem lombadas eletrônicas nem policiamento necessário.

A Polícia Rodoviária Estadual conta com um efetivo muito pequeno e não dá conta de

vigiar todas as rodovias estaduais que fazem entroncamento, que têm ligação com a

BR-491. A Polícia Rodoviária Federal também não tem ninguém, não tem nenhum

efetivo  na  região.  A  soma  de  tudo  isso  que  eu  disse  aqui,  como  a  falta  de

policiamento, de lombadas eletrônicas ou radares e, principalmente, de trevos que

deem segurança para que os carros trafeguem sem o risco de colisão, acaba por

contribuir para que aconteçam acidentes trágicos, como o que ocorreu recentemente

no trevo da BR-491, que liga Varginha a Passos, passando por Alfenas. O trevo que

liga a cidade de Fama à BR-491 foi palco de um acidente gravíssimo. Cinco pessoas

perderam a vida na hora, e, no outro dia, a sexta pessoa veio a falecer. Ainda há

outras pessoas internadas, inspirando cuidados e correndo risco de morte. Então, Sr.

Presidente, na última segunda-feira, por volta das 17 horas até 18h30min, fizemos

uma manifestação envolvendo centenas de veículos, desde carros de passeio até

motocicletas, caminhões e carretas. Foi uma carreata que culminou em um ato no

trevo de Fama, onde recentemente, como já disse, ocorreu um acidente trágico e

fatal. Fizemos ali um momento de silêncio em homenagem a todas as vítimas e suas
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famílias,  destroçadas  pelo  descaso  com  a  Rodovia  BR-491  e  também  com  as

rodovias estaduais. Em seguida, fizemos um buzinaço, com a participação não só dos

veículos diretamente envolvidos na manifestação, mas também dos que passavam

pelo local. Os motoristas que trabalhavam e transitavam pelo local compreenderam a

importância da manifestação e aderiram a ela, participando efetivamente. Ao mesmo

tempo em que agradeço a todos que aderiram e participaram, comunico também que

já temos agendada uma reunião com o Ministro dos Transportes para entregar a ele

as reivindicações da região. É preciso construir trevos seguros no entroncamento da

BR com as cidades de Fama, de Areado, de Cabo Verde, de Serrania e também o

trevo cujo projeto está pronto. Quando eu ainda era Prefeito, elaboramos o projeto e o

doamos ao DNIT. Esse projeto já foi aprovado e precisa ser construído rapidamente.

Como já disse, a BR-491 tem quase tanto tráfego quanto a Fernão Dias na região. É

uma rodovia importante que liga a região Sudoeste com a região Sul, com Franca,

com  Ribeirão  Preto,  com  Poços  de  Caldas,  com  Pouso  Alegre.  Ela  tem  uma

importância  econômica  muito  grande  para  a  região.  Gostaria  de  registrar  que  a

manifestação foi  muito  bem feita.  Agradeço a  todos  que  participaram.  Em breve,

daremos notícias sobre a reunião com o Ministro dos Transportes. Sr. Presidente, era

isso. Muito obrigado.

O Deputado Duarte  Bechir  -  Solicitei  a  palavra  neste  momento,  Sr.  Presidente,

porque  ontem  esta  Casa  foi  palco  da  instalação  de  um  dos  mais  importantes

assuntos, o debate da Educação. Estivemos aqui recebendo figuras dos Ministérios

da Educação e da Cultura,  representantes do governo e representantes sindicais.

Caro  Presidente,  infelizmente,  cerca  de  10  pessoas  vieram  aqui  tumultuar,  não

permitindo que as pessoas utilizassem a palavra. Palestrantes vieram aqui  para a

instalação do fórum, para debater a educação e, infelizmente, meia dúzia de pessoas

mal-intencionadas  estiveram  aqui  tentando  transformar  um  recinto  de

responsabilidade em uma anarquia. O que me chama a atenção é que funcionários

da educação de Minas que estavam nesta Casa ontem cometeram erros que não são

permitidos nos dias atuais, porque o funcionário público, assim como sou com muito

orgulho... Há 30 anos, exerço a função pública no Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística. Na minha ficha funcional, não consta, em nenhum momento, que este
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parlamentar tivesse desrespeitado o seu superior hierárquico. Ontem, de forma triste,

assistimos  a alguns elementos  ligados a  atividades  sindicais  fazerem  um barulho

enorme,  não  permitindo  que  as  pessoas  que  vieram  proferir  suas  palestras

utilizassem o microfone. O Presidente da Comissão de Educação, Deputado Bosco,

está aqui e também falará sobre o assunto - não sei se ainda dará tempo. Toquei no

assunto  porque  disseram  que  não  poderia,  entretanto,  Sr.  Presidente,  saí  daqui

ontem  convencido  de  que  o  fato  não  pode  se  repetir.  A educação  de  Minas  é

reconhecida pelas avaliações que o Ministério da Educação e Cultura tem feito. Por

cinco  anos  consecutivos,  Minas  Gerais  é  o  primeiro  lugar  nas  olimpíadas  de

matemática. O primeiro lugar de medicina do vestibular da UFMG é de um aluno da

rede pública. Não entendo porque o sindicato quer assumir uma postura de afirmar

que os seus profissionais não são bons de trabalho. Quando o próprio sindicato diz

que a educação não vai bem, é porque o conjunto de funcionários da educação, em

sua visão, não está bem. Não consigo aceitar como ele se joga contra o seu próprio

patrimônio. Ontem assistimos aqui  a um espetáculo deplorável,  que não devemos

guardar  em  nossas  memórias.  A  instalação  do  fórum  seria  um  momento  para

discutirmos um dos assuntos mais preocupantes de qualquer  Nação:  a educação.

Mas infelizmente não pôde acontecer. Quero fazer coro com o Deputado Bosco, que

também  falará  desse  assunto,  manifestando  a  preocupação  e  o  repúdio  deste

parlamentar, como Vice-Presidente da Comissão de Educação desta Casa, aos fatos

ocorridos neste Parlamento. Na sequência, quero dizer que estamos preparando os

devidos encaminhamentos para solicitar  providências ao Ministério Público Federal

para que o Presidente da Casa da Moeda não fique impune, já que foi configurado

que,  usando  do  seu  cargo,  envolveu-se  em  recebimento  de  propina.  O  Ministro

Mantega,  para  protegê-lo,  está  pedindo  que  a  averiguação  não  vá  adiante.  Sr.

Presidente,  não  podemos  aceitar  a  impunidade  e  que  ela  seja  defendida  por

Ministros, assim como o Ministro Mantega tem feito com o Presidente da Casa da

Moeda. Vou protocolar nesta Casa um pedido ao Ministério Público Federal para que

verifique e não deixe impune aqueles que estão roubando dinheiro do povo. Falta

educação, saúde, mas dinheiro para propina está sobrando. Não aceitaremos isso. É

isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  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 3.068/2012

Dá denominação ao Presídio de Sete Lagoas – PRSLG –, com sede no Município

de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Presídio Promotor José Costa o Presídio de Sete Lagoas

– PRSLG –, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2012.

Duilio de Castro

Justificação:  O  Presídio  de  Sete  Lagoas  –  PRSLG  –  terá  a  denominação  de

Presídio  Promotor  José Costa,  com as  nossas  homenagens  ao Promotor  que foi

respeitado no Município de Sete Lagoas e em várias cidades, pela sua atuação no

Ministério Público do nosso Estado.

José Costa  nasceu  em  Sete  Lagoas  no dia  7/7/23  e  faleceu aos  82  anos  em

12/3/2006. Casou-se com Gisélia Araújo em 12/4/53 e dessa relação nasceram os

filhos  Valéria,  Eduardo  José,  Carlos  Henrique,  Eugênio  Ricardo,  Flávio  Augusto,

Paulo César,  Marcus Vinícius  e Cristiane.  À época de seu falecimento,  deixou 11

netos e 1 bisneta.

Sua escolaridade teve início em São José do Barreiro, no Estado de São Paulo, no

curso  primário,  tendo-o  concluído  em  Sete  Lagoas  na Escola  Vó Fina.  O  ensino

médio cursou no Ginásio Dom Silvério em Belo Horizonte e em 1948 concluiu o curso

superior na Faculdade de Direito de Belo Horizonte.

Atuou como advogado em Sete Lagoas e em outras cidades até prestar o concurso

para o Ministério Público em 1961. Suas atividades tiveram início na Comarca de São

Romão no  Vale  do  São Francisco  (  norte  de  Minas  Gerais).  Foi  transferido  para

Buenópolis  e  depois  para  Cambuí,  no  Sul  de  Minas.  Promovido,  foi  para  Pedro
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Leopoldo  e  em  seguida,  promovido  por  merecimento  à  3a.  Entrância,  foi  para  o

Município  de  Sete  Lagoas,  onde  tomou  posse  em  28/12/78,  sendo  Promotor  de

Justiça nesta Comarca até junho de 1985, quando foi transferido para Belo Horizonte,

na Entrância Especial. Aposentou-se em 6/1/86 como Promotor da Vara de Família.

Retornou  à  Sete  Lagoas  e  reiniciou  suas  atividades  como  advogado.  Recebeu

diversas homenagens advindas de Juiz de Direito, Promotor de Justiça e da OAB de

Sete Lagoas, Prefeitura de Sete Lagoas que outorgou-lhe a “Medalha de Honra ao

Mérito” e através da Lei nº 7.227, de 10/5/2006, uma rua do Bairro Santa Felicidade

foi denominada Rua Promotor José Costa.

Em 2006, a família recebeu do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da Amagis, do

Ministério Público, da OAB – Seção de Minas Gerais e da Câmara Municipal de Sete

Lagoas os votos de pêsames, em virtude do seu falecimento.

- 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 3.069/2012

Obriga os aeroportos do Estado 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 aeroportos localizados no Estado de Minas Gerais obrigados a

disponibilizar,  gratuitamente,  espaço  para  a  implantação  de  postos  dos  Juizados

Especiais de Relações de Consumo e do Programa Estadual de Proteção e Defesa

ao Consumidor - Procon.

Art.  2º  -  O  Procon,  por  meio  de  convênio,  poderá  delegar  o  atendimento  nos

espaços de que trata esta lei aos Procons municipais e ao Procon Assembleia.

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 postos a

que se refere o art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2012.
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Elismar Prado

Justificação: Apesar de algumas empresas terem melhorado os seus serviços, é de

se  notar  que,  com  a  movimentação  de  milhares  de  pessoas  anualmente  nos

aeroportos, o número de reclamações dos consumidores que buscam ajuda no órgão

de defesa do consumidor para a solução dos problemas relacionados aos serviços de

aviação comercial continua sendo alto.

A medida é mais uma forma de garantir e facilitar ao consumidor o acesso à devida

prestação de serviço pelo poder público. O que se nota, todavia, é que a dificuldade

de deslocamento do consumidor em trânsito até os locais em que se localizam os

órgãos de defesa dos consumidores prejudica esse acesso.

Assim,  os  postos  do Procon nos aeroportos  cumpririam a  função de verificar  a

qualidade do atendimento ao consumidor e adotar as providências cabíveis, no caso

de  desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, orientando os consumidores

sobre seus direitos e aplicando as sanções previstas em lei.

Vale destacar  que a prerrogativa para edição deste projeto de lei  é concorrente

entre a União, os Estados e o Distrito Federal, conforme preceitua o art. 24, V, VIII, da

Constituição  Federal.  Da  mesma  forma,  a  criação  dos  juizados  especiais  pelos

Estados  encontram  previsão  expressa  no  art.  98,  I,  da  Carta  Magna.  Em  nível

infraconstitucional, a Lei nº 9.099, de 26/9/95, dispõe que os juizados especiais cíveis

e criminais serão criados pela União e pelos Estados para conciliação, processo e

execução, nas causas de sua competência.

Além disso, o art. 6º, inciso VII, da Lei nº 8.078, de 11/9/90, dispõe que é direito

básico do consumidor o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à

prevenção ou reparação de danos  patrimoniais  e morais,  individuais,  coletivos ou

difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados.

Dessa forma,  não há óbice para que seja instaurado o processo legislativo por

iniciativa deste parlamentar.

Resta claro que é preciso adotar medidas que agilizem o ressarcimento dos valores

relativos aos prejuízos causados aos consumidores. Ademais, também é necessária a

tomada  de  providências  que  possam  coibir  eventuais  transtornos  para  os

consumidores brasileiros.
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Assim,  eles  contarão  com  um  órgão  criado  para  solucionar  eventuais  conflitos,

resultando, sem dúvida, em uma diminuição nos que são levados a exame do Poder

Judiciário.

Pelo exposto, conto com os nobres parlamentares desta Casa de Leis para aprovar

esta proposição, na certeza da justiça e do mérito do 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 3.070/2012

Torna  obrigatório  para  as  empresas  locadoras  de  veículos  o  oferecimento  de

veículo adaptado para pessoas com deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – As empresas locadoras de veículos ficam obrigadas a oferecer veículo

adaptado para pessoas com deficiência.

Parágrafo  único  –  Além  da  quantidade  mínima  de  1  (um)  veículo  adaptado

disponibilizado, as empresas a que se refere o “caput” deste artigo deverão aumentar

a oferta de acordo com a demanda encontrada.

Art. 2º – O descumprimento das determinações desta lei acarretará para o infrator

as penalidades contidas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: As grandes limitações enfrentadas pelas pessoas com deficiência em

termos de mobilidade urbana são agravadas pela inobservância de seus direitos. A

exigência de que as locadoras de veículos disponibilizem veículo adaptado justifica-

se  pelo  fato  de  que  muitos  portadores  de  necessidades  especiais,  apesar  de

habilitados  para  a  condução  de  veículos  automotores,  não  encontram  veículos

especiais nessas empresas.

A situação daqueles que dependem do transporte público é ainda pior,  visto ser

limitada  a  quantidade  de  ônibus  adaptados.  Deve-se  garantir  o  direito  de  o

consumidor  com  necessidade especial  alugar  veículo  adaptado,  o  que seria  uma

alternativa para sua mobilidade e lhe daria maior autonomia.
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Nestes termos, conto com 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 3.071/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Serra do Salitre 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 Serra de Salitre o

imóvel  com área total  de 2.948m² (dois  mil  novecentos e  quarenta e oito  metros

quadrados), situado na Rua Getúlio Aguiar, s.n.º, Centro, no Município de Serra do

Salitre, onde funcionou a Escola Estadual Senador Lúcio Bittencourt, e registrado sob

o nº 11.786, a fls. 023 do Livro 3R, no Cartório de Registro de Imóveis de Patrocínio.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  “caput”  destina-se  à  realização  das

atividades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Serra do Salitre.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, dentro

do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, lhe tiver

sido dada destinação diversa da prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2012.

Bosco

Justificação: O imóvel de que trata esta lei  já serviu de sede à Escola Estadual

Senador Lúcio Bittencourt, encontrando-se em cessão de uso para a Associação dos

Pais e Amigos dos Excepcionais de Serra do Salitre - Apae Serra do Salitre.

A Apae Serra do Salitre, que integra a rede Apae Brasil, maior rede de amparo às

pessoas com deficiência da América Latina e segunda maior no mundo, tem como

missão institucional a promoção e a articulação de ações de defesa dos direitos das

pessoas com deficiência e presta relevante serviço social.

Segundo o censo 2000 do IBGE, o Brasil  possui  24,5 milhões de pessoas com

deficiência, ou seja, 14,5% da população do País têm interesse direto nas atividades

exercidas  pela  Apae,  isso  sem  levarmos  em  conta  as  pessoas  próximas  aos
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excepcionais.

Em  Serra  do  Salitre  o  mesmo  ocorre.  A  Apae  Serra  do  Salitre  exerce

importantíssimo papel na comunidade, o que faz com dificuldades, inclusive por não

possuir imóvel próprio.

A proposição em questão facilitará em muito as ações da entidade, proporcionando

mais convívio digno aos excepcionais do Município mineiro de Serra do Salitre.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  dos  nobres  pares  para

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 3.072/2012

Dispõe sobre a realização, pela rede pública e conveniada de saúde do Estado, dos

exames constantes nos editais de concursos públicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  garantido  aos  convocados  para  empregos  públicos  no  Estado  a

realização gratuita, pela rede pública e conveniada de saúde, de todos os exames

médicos admissionais constantes no edital do concurso público.

§ 1° - Aos candidatos em concursos públicos também será garantida a realização

dos exames médicos quando o edital exigir sua apresentação durante o processo de

seleção.

§  2° -  O  disposto  no  “caput”  deste  artigo  será  váli do  para  concursos  para

provimento de vagas na administração pública direta e indireta do Estado.

Art. 2º - O Poder Executivo promoverá a organização da rede pública e conveniada

de  saúde  de  forma  a  disponibilizar  os  serviços  necessários  para  realização  dos

exames dos candidatos  e convocados,  sem prejudicar  a assistência  à  saúde dos

usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art.  3º  -  Os  exames  médicos  deverão  ser  realizados  de  forma  a  permitir  o

cumprimento a termo, pelo convocado ou candidato, dos prazos estabelecidos pelo

edital do concurso público.

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

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2012.
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Leonardo Moreira

Justificação:  Os  editais  dos  concursos  públicos  no  Estado,  em  muitos  casos,

determinam a apresentação de exames médicos, ora admissionais, ora anteriores à

realização de alguma etapa do certame. É notório que a apresentação de todos os

exames gera um alto custo para  os candidatos,  uma vez que os prazos da rede

pública não se compatibilizam com aqueles dos editais.

A exigência de apresentação dos resultados dos exames médicos acaba por excluir

do  processo  de  seleção  aqueles  que  não  disponham  dos  recursos  financeiros

necessários.  Ocorre  que  a  forma de  seleção  disposta  no  inciso  II  do  art.  37  da

Constituição  Federal  deve  observar  o  princípio  da  isonomia.  Nesse  sentido,  esta

proposição  tem  o  objetivo  de  conferir  maior  igualdade  de  condições  para  os

candidatos  nos  concursos  públicos,  uma  vez  que  a  simples  isenção  da  taxa  de

inscrição, conforme prevê o art. 11 da Lei nº 8.112, de 1990, não possui razão de ser

se eles forem obrigados a dispor de um valor muito superior para a realização de

exames médicos. O tema já foi alvo de preocupação do governo de São Paulo em

2010,  quando resolveu arcar com os custos dos 13 exames que os candidatos a

professor do Estado teriam de apresentar.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste 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.

REQUERIMENTOS

Nº 2.849/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Defesa Social  pedido  de  providências  para  aumentar  o  número  de

policiais  militares  e de  viaturas nas  proximidades da Escola Estadual  Governador

Israel Pinheiro, em Contagem.

Nº 2.850/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para intensificar o policiamento

nas proximidades da Escola Estadual Coronel Virgílio Rosa, em Monte Carmelo.

Nº 2.851/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao
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Governador do Estado pedido de providências para aumentar o número de policiais

militares  e  de  viaturas  nas  proximidades  da  Escola  Estadual  Governador  Israel

Pinheiro, em Contagem.

Nº 2.852/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para intensificar o policiamento nas

proximidades  da  Escola  Estadual  Coronel  Virgílio  Rosa,  em  Monte  Carmelo.  (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.853/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a liberação de recursos para

que a Escola Estadual Coronel Virgílio Rosa, em Monte Carmelo, possa reparar a

parte de sua edificação atingida por um incêndio e reiniciar as aulas.

Nº 2.854/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a liberação de recursos para que

a Escola Estadual Coronel Virgílio Rosa, em Monte Carmelo, possa reparar a parte de

sua  edificação  atingida  por  um  incêndio  e  reiniciar  as  aulas.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Educação.)

Nº  2.855/2012,  da  Deputada  Luzia  Ferreira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  repúdio  à  decisão  proferida  pela  Terceira  Turma  do  STJ,  que

inocentou um homem que estuprou 3 crianças de 12 anos de idade. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 2.856/2012, dos Deputados Bosco e Anselmo José Domingos, em que solicitam

seja formulada manifestação de aplauso ao Sr. José Maria de Oliveira pela realização

do 1º Encontro de Cafeicultores da Microrregião de Campos Altos, na Fazenda Santa

Luzia, de sua propriedade. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  2.857/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

instalação  de  placa  indicativa  de  mão  única  na  Rua  São  Carlos,  no  quarteirão

compreendido entre as Ruas Visconde de Cairu e Domingos Caldas, no Bairro Madre

Gertrudes.

Nº  2.858/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a
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revisão da sinalização na Rua Madre Gertrudes com Rua Efigênio Sales Vitor, no

Bairro Madre Gertrudes.

Nº  2.859/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para o

reforço da sinalização “Pare” na Rua Hilarino Benedito Malta, na confluência com as

Avs. Sideral e Capim Branco e a Rua Conde de Palma, no Bairro Madre Gertrudes.

Nº  2.860/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para o

recapeamento da Rua Alberto Scharle, entre as Ruas Jaime Salse e Efigênio Sales

Vitor, no Bairro Madre Gertrudes.

Nº  2.861/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

implantação de redutor de velocidade na Rua Nuno Marques, próximo à Praça São

Francisco de Assis, no Bairro Madre Gertrudes.

Nº  2.862/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para o

recapeamento da Rua Avelino Foscolo, entre a Rua Monsenhor João Rodrigues e a

Av. Sideral, no Bairro Madre Gertrudes.

Nº  2.863/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para o

recapeamento  da  Av.  Sideral,  entre  as  Ruas  Avelino  Foscolo  e  Monsenhor  João

Rodrigues, no Bairro Madre Gertrudes.

Nº  2.864/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

reforma e urbanização da Praça Cauê, no Bairro Madre Gertrudes.

Nº  2.865/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

revitalização da Praça São Francisco de Assis, no Bairro Madre Gertrudes.

Nº  2.866/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para o

recapeamento do Beco Francisco Malta, esquina com a Rua Hilarino Benedito Malta,
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no Bairro Madre Gertrudes.

Nº  2.867/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para o

recapeamento da Rua São Carlos, entre as Ruas Visconde de Cairu e Domingos

Caldas, no Bairro Madre Gertrudes.

Nº  2.868/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências com

relação  à  obstrução  de  passagem de pedestres  e  veículos  devido  ao  avanço  de

rampa  para  veículos  na  Rua  São  Carlos,  240,  no  Bairro  Madre  Gertrudes.  (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  2.869/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

regularização da Rua Conde de Luminares,  no Bairro Madre Gertrudes,  que vem

sendo utilizada como bota-fora.

Nº  2.870/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para

regularização  de lote  utilizado  para  depósito  de  terra  e  detritos  malcheirosos,  no

Bairro Madre Gertrudes.

Nº  2.871/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

regularização do passeio da Rua Visconde de Cairu, que vem sendo utilizado como

bota-fora, no Bairro Madre Gertrudes. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  2.872/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

regularização da situação de guarita da SLU que vem sendo utilizada como local de

permanência de pessoas suspeitas e usuários de drogas, no Bairro Madre Gertrudes.

Nº  2.873/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

extensão da iluminação pública no beco localizado atrás da creche Casinha Feliz, no

Bairro Madre Gertrudes. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  2.874/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  ao  TJMG pedido  de  providências  para  a  instalação  da  3ª  Vara  na

Comarca de Janaúba. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  2.875/2012,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Araxá pelos 22

anos de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  2.876/2012,  da  Comissão de Esporte,  em que solicita  seja encaminhado ao

Governador  do  Estado pedido  de informações com cópia do  contrato  da parceria

público-privada  relativa  ao  Complexo  Mineirão-Mineirinho  e  ao  Estádio

Independência. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  2.877/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  que  sejam

ampliados  os  programas  voltados  à  qualificação  profissional  da  pessoa  com

deficiência.

Nº  2.878/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  sejam

mudados  os  critérios  de  seriação  e  classificação  atualmente  adotados,  conforme

demanda apresentada pelo Instituto Filippo Smaldone, do Município de Pouso Alegre.

Nº  2.879/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Fazenda  e  ao  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária pedido de providências com vistas à concessão de isenção do ICMS para

a aquisição de veículos por pessoas com deficiência.

Nº  2.880/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Detran-MG pedido  de  providências  com vistas  à implantação de

uma banca examinadora regional ou itinerante para o atendimento de pessoas com

deficiência no Estado.

Nº  2.881/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhada manifestação de aplauso ao Sr. Leonardo Mattos, Vereador da Câmara

Municipal de Belo Horizonte, pela aprovação no Senado Federal,  em 3/4/2012, do

Projeto  de  Lei  Complementar  nº  40/2011,  que  concede  aposentadoria  especial  a

pessoas  com  deficiência,  apresentado  pelo  parlamentar  em  seu  mandato  como

Deputado Federal.
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Nº  2.882/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de providências para o

aumento da fiscalização relativa ao cumprimento da lei  de cotas que reserva, nos

setores público e privado, vagas de emprego para as pessoas com deficiência.

Nº  2.883/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

formulada  manifestação  de  aplauso  à  Sra.  Andreia  Zito,  Deputada  Federal,  pela

iniciativa de apresentação da Proposta de Emenda à Constituição nº 270/2008, que

garante  ao  servidor  que  se  aposentar  por  invalidez  permanente  o  direito  aos

proventos integrais com paridade.

Nº  2.884/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências para que a ação de reintegração de posse em desfavor da Comunidade

Zilah  Spósito-Helena  Greco  apenas  se  cumpra  após  consulta  e  aviso  prévios

formalizados aos representantes nomeados por esta Casa e pelo Tribunal de Justiça,

como obriga a Lei nº 13.604, de 2000, e notificação oficial à Defensoria Pública-Geral

do Estado.

Nº  2.885/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da República e ao DNIT pedido de providências com

vistas  a  agilizar  o  convênio  com  a  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  para  a  urgente

efetivação do plano de assentamento das famílias a serem removidas do entorno do

Anel Rodoviário.

Nº  2.886/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da PMMG pedido de providências para instaurar

procedimento com vistas a apurar possível simulação de doença por parte do Ten.-

Cel. PM Marcos Barbosa da Fonseca, conforme apurado no DVD que envia anexo.

Nº  2.887/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Prefeitura de Belo  Horizonte e  à Presidência  da  Urbel  pedido  de

providências para iniciar o recadastramento das famílias residentes na Comunidade

Dandara, como foi proposto em audiência pública dessa Comissão.

Nº  2.888/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e ao Sr. Francisco Freitas de
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Melo Franco Ferreira, Procurador desse Município, pedido de providências para que o

Município  desista  do  pedido  de  ação  de  reintegração  de  posse  em  desfavor  da

Comunidade Zilah Spósito-Helena Greco, considerando-se que já existe ação judicial

anterior que discute o direito à moradia das pessoas que ocupam o mesmo local do

conflito.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Bosco e Dalmo

Ribeiro Silva (4).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho e

de Segurança Pública e do Deputado Tiago Ulisses.

Questões de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, gostaria de trazer ao Plenário desta

Casa a nossa manifestação de indignação e, ao mesmo tempo, de solidariedade, a

mais  uma tragédia  do  trânsito  de  Belo  Horizonte,  ocorrida  recentemente,  na  Rua

Jacuí. O jovem Rodrigo de Oliveira Campos, com suspeita de embriaguez, dirigia a

140km/h, segundo informações da imprensa, em uma via cuja velocidade máxima é

60km/h. Ele bateu em um carro que vitimou o Sr. Alcindo, um cadeirante de 62 anos,

que já havia sido vitimado por outro acidente de trânsito. Esse jovem, ao provocar

esse acidente que poderia ter sido evitado, dizimou uma família. Matou o Sr. Alcindo,

um profissional de 62 anos que ainda trabalhava para se sustentar, dirigindo um táxi

mesmo na  condição  de  cadeirante.  E  recebemos  a  notícia  ontem  de  que  a  sua

esposa, D. Maria do Carmo, havia tido morte cerebral. Um garoto de 12 anos, filho

por  adoção,  perdeu os  pais  de forma tão trágica naquele acidente violento.  Esse

jovem, com toda certeza, produziu não só à família das vítimas, como a sua própria

família, muita dor e sofrimento. Até quando vamos ouvir e ler essas notícias, e usar os

microfones  do  Plenário  para  manifestar  nossa  indignação  e  solidariedade  aos

vitimados? Temos vítimas dos dois lados. Imagino como estão os pais do Rodrigo

agora, diante dessa tragédia, que poderia ter sido evitada se não fosse a combinação

satânica de álcool e direção. O Congresso Nacional precisa tomar medidas urgentes

porque, lamentavelmente, não é da nossa competência legislar sobre esse assunto. É

preciso  fazer  leis  mais  pesadas  para  punir  aqueles  que,  embriagados,  tomam os
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volantes e saem pelas ruas e estradas, produzindo tragédias como essa que vimos e

tantas outras ocorridas durante o feriado da Semana Santa. É lamentável. Dói saber

que neste momento uma criança de 12 anos, filho por adoção, sofre a perda dos pais

em um acidente que poderia ter sido evitado. Sr. Presidente, creio que uma tolerância

zero ainda será pouco para coibir  esse tipo de combinação satânica, diabólica de

álcool e direção. É preciso que as multas sejam pesadíssimas; esses acidentes são

provocados de forma consciente por quem se embriaga e toma o volante, e é preciso

que seja considerado que houve a intenção de matar; é preciso que esses crimes

sejam encarados como qualquer outro crime, como o de quem pega deliberadamente

uma arma para tirar a vida de alguém. E, sob certo aspecto, um crime dessa natureza

é até mais grave, e está provado que as multas não estão inibindo sua ocorrência. A

lei  seca  passa  por  um  processo  de  relaxamento.  Sr.  Presidente,  não  podemos

continuar convivendo com situações como essa. V. Exa. é pai de família, tem filhos

como  eu,  que  pegam  seus  volantes  e  têm  a  responsabilidade  de  não  estar

embriagados,  mas correm o  risco  de  ser  vítimas  de um  irresponsável  que dirige

embriagado e ceifa vidas em nossa cidade, em nosso Estado e em nosso país. Fica o

registro deste parlamentar. Obrigado.

O  Deputado  Bosco  -  Caro  amigo  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  que  assume

interinamente  a  coordenação  dos  trabalhos  nesta  tarde,  serei  bastante  breve.

Gostaria de fazer uma referencia rápida, ao evento que ocorreu aqui, ontem à noite,

por  volta das 19  horas.  Foi  um momento histórico para Minas Gerais.  Tal  evento

resultou de uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,  por  meio de  sua Comissão de Educação,  Ciência e

Tecnologia. Por meio dele, instalamos o Fórum Mineiro de Educação, de acordo com

a determinação do Ministério da Educação. Tivemos a grata satisfação de contar com

várias autoridades, entre as quais estavam o representante do governo do Estado,

Secretário  Nárcio  Rodrigues,  a  Secretária  em  exercício  Maria  Ceres,  além  de

representantes  de  vários  segmentos  da  Adeomg,  da  Undime  e  de  sindicatos.

Contamos ainda com a participação de mais de 350 pessoas, que vieram apreciar e

prestigiar  esse grande momento.  Salientamos que  esse fórum foi  constituído  nos

mesmos moldes do Fórum Nacional de Educação - FNE -, com a participação de 19
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segmentos representativos da área. Participam efetivamente desse fórum a CUT, a

Fecomércio, a Fenen, a Fetaemg, a Fiemg, o Instituto Federal de Educação, Ciência

e  Tecnologia,  o  próprio  Sind-UTE,  a  Comissão  de  Educação  desta  Casa  e  a

Secretaria de Educação. Sr. Presidente, eu gostaria, ao mesmo tempo, de externar

nossa  grande  alegria  por  Minas  ter  lançado  e  instalado  o  Fórum  Mineiro  de

Educação. Ele tem como objetivo discutir a educação em todos os âmbitos, em todas

as  regiões,  em  todos  os  Municípios  de  Minas  Gerais,  buscando,  sobretudo,  a

melhoria de sua qualidade. No entanto, lamentamos profundamente um fato ocorrido

aqui  ontem,  que  foi  a  manifestação  de  pouco  mais  de  10  pessoas,  que  diziam

representar  a  classe  dos  educadores  de  Minas.  Quero  discordar  delas,  Sr.

Presidente,  principalmente  porque  fizeram  da  instalação  do  fórum  uma  baderna,

confundiram este Plenário com um verdadeiro picadeiro. Quero lamentar e repudiar

as atitudes, as ações, as palavras e a forma como essas pessoas encararam um

momento tão importante não só para a Assembleia, mas também para Minas Gerais.

Lamentamos  muito  o  ocorrido.  Peço  desculpas  aos  nossos  convidados  que  aqui

estiveram,  especialmente  ao  Secretário  de  Educação  Básica  do  Ministério  da

Educação,  que  faria  uma palestra  sobre  Plano Nacional  de  Educação  e  sobre  a

importância da instalação do fórum, mas nem mesmo ele, que é da base do governo

federal, conseguiu falar e fazer sua palestra. Esse fato foi lamentável, e queremos

dizer àquelas pessoas que cultuamos e defendemos, sim, a democracia, mas com

participação  respeitosa,  que  vise  construir,  que  busque  o  que  há  de  melhor.  Sr.

Presidente,  registramos  esse  fato  lamentável  e,  ao  mesmo  tempo,  queremos

comemorar esse momento importante, com a instalação desse fórum. Tenho certeza

absoluta de que esse fórum discutirá, em um ato de grandeza, a educação em Minas

Gerais e contribuirá sobremaneira para o crescimento da educação do nosso Estado.

Muito obrigado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gustavo Corrêa.

O Deputado Gustavo Corrêa* - Boa tarde. Inicialmente cumprimento o Presidente

desta reunião, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, grande representante do nosso pujante

Sul  de  Minas,  região que tem crescido assustadoramente,  sobretudo a cidade de
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Extrema, que V. Exa. tão bem representa e que tem recebido inúmeros investimentos

empresariais. Cumprimento também os Deputados e as Deputadas presentes e os

telespectadores  da  TV Assembleia,  televisão  que  foi  criada  há  alguns  anos  pelo

Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  Hoje  ela  proporciona  a  todos  os  mineiros

acompanhar  os  trabalhos  que  os  nobres  Deputados  e  Deputadas  realizam  nesta

Casa. Muitas vezes somos criticados por alguns órgãos da imprensa, mas tenho a

certeza de que todos os 77 Deputados que aqui estão, afora outras pessoas que

prestam serviço e contribuem com seu trabalho junto ao governo do Estado,  têm

procurado, da melhor forma possível, sobretudo de forma mais transparente, atender

às necessidades do povo de Minas Gerais. Caros amigos das galerias, senhoras e

senhores.

Prezado Deputado Duarte Bechir, hoje me propus a assomar a esta tribuna para

tratar  de  um  assunto  que,  com  certeza,  já  se  tornou  corriqueiro  nos  debates

realizados não apenas nesta tribuna, mas também nas comissões: os problemas das

estradas federais no Estado.

Coincidentemente, normalmente após um feriado prolongado ou uma festividade,

algum Deputado vem a  esta  tribuna para  comentar  o  crescimento  do  número  de

mortes e o aumento dos acidentes nas estradas. Portanto, o assunto que vou abordar

hoje será o problema das nossas estradas federais; porém, antes de adentrar esse

assunto, esclareço que na última quarta-feira eu não me encontrava presente nos

trabalhos legislativos por estar recebendo empresários da empresa Magnesita, que

se  instalará  na  cidade  de  Almenara.  Tenho  a  certeza  de  que  será  uma  grande

conquista para a região - o Deputado Luiz Henrique a conhece bem -, para os que ali

vivem, gerando empregos, receitas e desenvolvimento. Não pude estar presente aqui

quando  inúmeros  Deputados  se  utilizaram  dos  microfones  deste  Plenário  para

cumprimentar e parabenizar o Deputado Bonifácio Mourão, que naquele dia iniciava

os trabalhos como Líder deste belo governo que temos no Estado.  Quero,  então,

fazer coro com as palavras dos oradores e desejar todo sucesso e êxito ao Deputado

Bonifácio Mourão no trabalho da Liderança do Governo nesta Casa. Tenho a certeza

de que terá não apenas o meu apoio, mas o de quase todos os Deputados que aqui

se encontram. Essas são as minhas primeiras considerações.
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Vou  entrar  no  assunto  a  que me propus:  debater  nesta  tarde  de  terça-feira  os

problemas das estradas federais. Já é público e notório, Deputado Pompílio Canavez,

que Minas Gerais é o Estado que possui a maior malha rodoviária federal do País.

Temos  o  maior  número  de  estradas  vicinais,  municipais  e  federais.  Infelizmente,

prezado Deputado Rômulo, como ocorre em outras áreas, o governo federal não olha

para as nossas Minas Gerais da forma que deveria. Indago a V. Exas., às senhoras e

aos telespectadores da TV Assembleia: quantas vezes ouvimos alguém questionar o

DNIT sobre  o  problema da duplicação da BR-381? Fica  até  cansativo,  Deputado

Glaycon, cobrarmos uma posição do DNIT e do Ministério dos Transportes acerca

dessa  duplicação,  que  não  sai.  Enquanto  isso  inúmeras  vidas  são  perdidas

diariamente nessa estrada. Tenho a certeza de que vários Deputados que transitam

por ali têm medo de ir às suas cidades para levar uma grande conquista, porque não

sabem se  chegarão ao destino.  Essa é  apenas  uma das  inúmeras  rodovias  que

temos em nosso Estado.

Passa  ano,  entra  ano,  existe  a  promessa  de  ligação  da  BR-356  no  Vale  do

Jequitinhonha, mas nada acontece. Os buracos se tornaram uma constância na vida

daqueles que trafegam levando o progresso para o País e para o Estado. Por outro

lado,  Deputado  Rômulo,  o  governo  do  Estado  tem  dado  demonstrações  de  que

investe  e  trata  de  forma  correta  o  cidadão  que  vive  aqui.  Quando  muitos  não

acreditavam - e espero que o Deputado Sávio não fique incomodado, até porque farei

menção ao eterno Governador das Gerais -, o nosso saudoso Senador Aécio Neves,

em um de seus primeiros atos, disse que, até o final do seu mandato, ligaria todos os

Municípios por asfalto. E assim vem ocorrendo. Não satisfeito, nos anos de 2009,

2010, para mostrar que essa não era uma promessa eleitoreira, como muitos fazem

para contar com o apoio da população, ao prometerem o que não podem cumprir, o

Vice-Governador e candidato à eleição à época, o Anastasia, disse que levaria aos

Distritos  as  ligações  que  ainda  não  tinham  sido  feitas,  e  gerassem  ganho  aos

Municípios, por meio do Caminho de Minas. Felizmente, agora, o Caminho de Minas

sai do papel, e as obras começarão.

Como milhares de cidadãos mineiros, venho aqui para pedir encarecidamente ao

DNIT e ao Ministério dos Transportes que olhem com carinho para as estradas de



361
____________________________________________________________________________

Minas Gerais.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Gustavo

Corrêa.  Como sempre,  V.  Exa.  faz  um  pronunciamento  de  relevo  no  Parlamento

mineiro, e quero fazer um acréscimo. Matéria divulgada pela imprensa mostra que a

questão não é tanto  financeira.  O governo federal  liberou R$400.000.000,00 para

fazer uma obra de infraestrutura na BR-262. Por meio de fotos, pudemos ver que,

apenas  com  nove  meses  de  inauguração,  o  trecho já  está  repleto  de  buracos  e

trincas na pavimentação. O recurso é grande, são R$400.000.000,00 praticamente

desperdiçados numa obra malfeita.

Os  técnicos  do  DNIT  foram  consultados  e  disseram  que  agora  procurarão  a

construtora ou o consórcio de consultoras responsáveis para isso. Os especialistas já

verificaram  que,  como  se  trata  de  pavimentação  asfáltica  para  suportar  tráfego

pesado de veículos, realmente ela deveria ter tido tratamento técnico mais adequado,

evitando, assim, desperdício de dinheiro público. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

neste momento preside esta Casa, estão na capa do jornal “Estado de Minas” do dia

7 de abril as fotografias de vários problemas sérios da BR-262. Lamentamos essa

situação e, como V. Exa. acabou de dizer, esperamos uma posição mais clara e mais

real da aplicação do dinheiro público. Que haja fiscalização para evitar o desperdício!

Aproveito o embalo nesta tarde de terça-feira para mandar um abraço ao nosso

Senador Aécio Neves e parabenizá-lo pelo artigo que publicou na “Folha de S. Paulo”,

uma  discussão  sobre  a  desindustrialização  no  Brasil,  aliás,  nesta  semana,  esse

assunto será tema de debate neste Parlamento. O Senador Aécio Neves foi muito

feliz  em suas opiniões,  ao  dizer  que,  para  o  processo de desindustrialização ser

evitado,  teria de haver políticas de planejamento e não políticas pontuais.  Nossos

problemas estão nos gargalos da infraestrutura. Os produtos entram no Brasil com

preços  mais  satisfatórios,  porque,  para  se  produzirem no Brasil,  nossos produtos

estão saindo muito  alto,  justamente  em virtude das condições das estradas e  da

carga tributária. No entanto, o Senador Aécio Neves está lá, atento, por isso registro

aqui o meu abraço diretamente a ele. Também gostaria de parabenizar o Governador

Anastasia, que enfrentou os resultados dessa crise internacional, que sabemos que

também  abalou  as  receitas  do  governo  federal.  Portanto,  o  que  vemos  são
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parlamentares numa briga interna, verificando se suas emendas serão recebidas ou

não. Ou seja, o governo federal também sentiu os reflexos da crise, mas Minas sentiu

muito mais.

Agora o governo ganha fôlego, e tenho a certeza de que o Caminhos de Minas é

um programa que atenderá muito aos Municípios mineiros. Afinal, todos os nossos

Municípios têm Distritos muito distantes da sede, o que dificulta muito até o fluxo da

produção agrícola. Sem dúvida, esse projeto do Governador Anastasia vai procurar

ajudar muito esse desenvolvimento.

Deputado Gustavo Corrêa, gostaria de parabenizar V. Exa. e também mandar um

abraço ao  Governador  Anastasia,  ao  Vice-Governador  Alberto  Pinto  Coelho  e  ao

Secretário de Governo Danilo  de Castro,  que nos tem recebido muito bem, como

também os Prefeitos mineiros. Tenho certeza de que em breve continuaremos esse

fluxo  de  desenvolvimento  aqui  de  Minas  Gerais.  Muito  obrigado  pelo  aparte,

Deputado Gustavo Corrêa.

O Deputado Gustavo Corrêa* - Deputado Rômulo Viegas, gostaria de parabenizá-lo

pelas  suas  palavras  e  dizer  que  Minas  só  tem  alcançado  essas  conquistas  em

função,  como  V.  Exa.  bem  disse,  do  planejamento  realizado  e  que  vem  sendo

executado nos últimos anos.  Certamente  isso  terá sequência  nos próximos anos.

Prova  disso,  lembro,  foi  quando  aquela  tão  falada  ponte  da  BR-381  caiu  e  um

Presidente de uma grande empresa esteve aqui na Assembleia para falar exatamente

sobre a expansão e os investimentos que colocava, mas justificava o prejuízo. Ele

tinha de explicar  aos  sócios  da empresa que,  em função do valor,  teria  de  fazer

acréscimos nos seus produtos por causa do frete, já que suas carretas teriam de dar

uma volta de quase 100km, e, consequentemente, na reta final, o cidadão é quem

paga essa conta.

Antes de conceder aparte ao Deputado Glaycon Franco, quero dizer que fico feliz e

tenho esperança de olhar uma luz no fim do túnel, Deputado Duarte Bechir. Hoje vi o

General que assumiu o DNIT dizer que retomará os contratos que já estão assinados

ou publicados. Naturalmente alguns terão de sofrer aditivos, e nós entendemos isso;

outros  serão realizados nos valores reais.  No entanto,  o  que mais  me chamou a

atenção, bem como a do órgão de imprensa que noticiou isso, é que a prioridade
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número um do DNIT é o Anel Rodoviário de Belo Horizonte.

Será,  população  de  Belo  Horizonte  e  de  Minas  Gerais,  que  agora  teremos

oportunidade de receber os recursos necessários para as obras do Anel Rodoviário?

O Deputado Glaycon Franco (em aparte) - Deputado Gustavo Corrêa, gostaríamos

de parabenizá-lo pelo pronunciamento e ainda de ser signatários dele. O senhor fala

sobre nossas BRs federais,  e eu não poderia deixar de falar aqui – até já fiz uso

dessa tribuna para isso - a respeito de nossa BR-040, que, como todos sabemos, foi

a primeira a ser asfaltada no País e hoje está nesse total descaso, como foi muito

bem dito aqui. No feriado deste final de semana mesmo, houve um acidente grave

próximo a Congonhas do Campo. Estivemos reunidos com o DNIT. Estão falando que

sairá uma revitalização, e estamos aguardando. Como o senhor falou muito bem, não

existe nem um anteprojeto, não sai nem para a Copa uma BR que ligue as principais

cidades do País. A situação está nesse total descaso. Às vezes, Deputado, o que nos

impressiona  e  o  que  nos  deixa  assoberbados  é  que,  quando  fazemos  um

pronunciamento em relação às BRs, algumas pessoas nos questionam pelo fato de

ser uma BR federal. Costumo dizer que estamos aqui para representar não só o povo

mineiro, mas também todo o Brasil. Essas BRs cortam nosso Estado e nossa cidade.

Quem  morre  é  o  povo  de  nossa  cidade  e  de  nossa  região.  Não  podemos  ficar

calados, precisamos lutar, levantar a bandeira.

Aproveito para agradecer a todos os Deputados, porque estamos reerguendo aqui a

frente  parlamentar  da  BR-040.  Não  podemos  mais  admitir  essa  situação,

principalmente  em  minha região,  Deputado Gustavo  Corrêa,  onde  há os  maiores

índices  de  mortes  não naturais  por  causa da  BR-040.  Como médico,  não posso

admitir isso.

Gostaríamos de parabenizá-lo. Estamos juntos nessa briga. Muito obrigado.

O  Deputado  Gustavo  Corrêa*  -  Quero  parabenizar  V.  Exa.,  Deputado  Glaycon

Franco. Tenho certeza de que sua luta é sobretudo para aquela região que o senhor

representa.

Já  terminarei  minha  exposição,  Sr.  Presidente,  porque  meu  tempo  se  esgotou.

Minas tem planejamento. Prova disso, Deputado Glaycon Franco, é que o Senador

Aécio e o atual Governador Anastasia inúmeras vezes solicitaram e apresentaram
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propostas para que o governo federal passasse as BRs para o governo do Estado de

Minas Gerais, porque, aí sim, o governo cuidaria, como cuida, de todos os mineiros.

Boa tarde a todos e muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

funcionários da Casa, público que nos acompanha pela TV Assembleia, boa tarde.

Inicialmente  gostaria  de  convidar  todos  os  pares  e  todos  os  cirurgiões-dentistas

mineiros para participarem, no dia 17 de abril, de uma importante audiência pública

que realizaremos, por meio da Comissão de Saúde, para discutir, Deputado Glaycon

Franco, a PEC nº 74, que está tramitando na Câmara Federal e cria a carreira do

cirurgião-dentista de Estado.

Essa PEC, de  autoria  dos Deputados  Mendonça Prado,  de  Sergipe,  e Ronaldo

Caiado,  de Goiás,  já  passou pela Comissão de Constituição e  Justiça e recebeu

parecer pela admissibilidade. Acredito que sua aprovação será um marco na saúde

bucal do brasileiro. Todos estão convidados a participar dessa audiência pública.

Ainda ontem tive  oportunidade de,  na  companhia  dos  Deputados Doutor  Viana,

Célio Moreira e do Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro, ir a Diamantina

participar de um importante programa da Assembleia Legislativa mineira, chamado

“Expresso Cidadania”, que visa à conscientização do jovem que votará pela primeira

vez. Esse programa foi realizado no Estado pela segunda vez, e é a primeira vez que

dele  participo.  Fiquei  emocionado,  pois  me lembrei  do  meu passado,  quando me

iniciei na política, militando no movimento estudantil. Filiei-me a primeira vez ao MDB

Jovem, a convite do então Senador Aécio Neves. Só depois, quando foi fundado o

PSDB,  saí  do  já  PMDB para  ingressar  no  PSDB.  Por  isso,  fiquei  feliz  em  ver  a

Assembleia Legislativa dando essa importante contribuição para conscientização dos

jovens.

Aproveito  este  tempo  na  tribuna  para  parabenizar  a  Casa,  os  Deputados  pela

realização, no ano passado, do importante fórum que tratou da pobreza, que discutiu

no Estado as desigualdades sociais  existentes  entre as  regiões.  Trata-se de uma

iniciativa exemplar da Assembleia.
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Cito também o programa “Cidadania Ribeirinha”,  e que ocorre na região do São

Francisco, e que visa também conscientizar os jovens que vivem nas localidades da

importância  do  desenvolvimento  sustentável.  Esse  projeto  foi  de  vital  importância

para que aprovássemos nesta Casa, no ano passado, a PEC nº 21, do Deputado

Paulo Guedes, que criou o Dia dos Gerais. Ficou assim estabelecido que, a partir de

então, todo dia 8 de dezembro a Capital mineira se mudaria para Matias Cardoso,

cidade  do  Norte  de  Minas,  à  beira  do  Rio  São  Francisco,  provando  que  Minas

começou no Norte, nos currais do São Francisco. Essa iniciativa resgata a história de

um povo que, até 2003, quando Aécio Neves assumiu o governo do Estado, pensava

em criar um novo Estado, Deputado Rômulo, o Estado do São Francisco. A partir de

2003, aquele pretenso Estado do São Francisco foi substituído por um movimento

chamado “Catrumano”, que resultou no Dia dos Gerais, provando que as Minas, que

são muitas, como já dizia Guimarães Rosa, são unificadas. Agradeço muito isso ao

nosso hoje Senador Aécio Neves.

Há pouco tempo ouvia, daqui desta mesma tribuna, a fala do Deputado Gustavo

Correa a respeito das BRs que cruzam Minas Gerais. Tenho uma boa notícia para dar

a respeito da MG-10, que é uma rodovia que começa em Lagoa Santa e se desloca

até  o  Serro,  Diamantina.  Ela  já  começou  a  ser  pavimentada e  é  um importante,

Deputado Sávio Souza Cruz, corredor turístico para o Vale do Jequitinhonha.

Há poucos dias, usando os microfones do Plenário, falei da visita da Sra. Renata

Campos,  esposa  do  Governador  de  Pernambuco,  Eduardo  Campos,  ao  nosso

Estado.

A Sra. Renata veio a Minas Gerais conhecer a economia criativa que se pratica no

Vale do Jequitinhonha e ficou encantada com o artesanato de Datas, de Diamantina e

de Turmalina e com as músicas que se tocam em Chapada do Norte. Esse corredor

cultural,  como  chamo  a  MG-10,  que  agora  está  sendo  pavimentada,  com  uma

redução de quase 90km na distância entre Diamantina e Belo Horizonte, é, para a

nossa região, uma benção que temos de comemorar. Essa obra está no “Caminhos

de Minas”, e temos de parabenizar o Governador Anastasia por fazer obras de suma

importância para a infraestrutura de Minas Gerais.

Concedo  aparte  ao  nobre  amigo Deputado Sávio  Souza  Cruz,  por  quem  tenho
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especial admiração. Por gentileza, Deputado.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Luiz Henrique,

que nos deu uma informação importantíssima a respeito do plano do ex-Governador

Aécio Neves - de que eu, pessoalmente, não tinha conhecimento - de dividir o nosso

Estado criando o Estado de São Francisco. Gostaria de saber como seria a divisão do

Estado de Minas na concepção do ex-Governador.  Por onde passariam as divisas

desse  novo  Estado  que  o  Senador  Aécio  Neves  pretendia  criar,  dividindo  Minas

Gerais? V. Exa. tem conhecimento disso?

O Deputado Luiz Henrique* - Não se trata de uma divisão de Minas. Acho que V.

Exa. interpretou mal a minha fala. O que eu disse -  e o Deputado Luiz Henrique

nasceu no Jequitinhonha e foi criado no Norte de Minas - foi que o Norte de Minas,

Deputado Rômulo, era esquecido nas políticas públicas. Mas o ex-Governador Aécio

Neves, ao criar a Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Regional, resgata a

autoestima daquele povo. Então, nobre Deputado, até aquele momento se falava no

Estado de São Francisco, que seria a Minas do Norte. Hoje, com o movimento do Dia

dos Gerais -  e nosso querido Deputado Tadeuzinho foi o  Presidente da comissão

especial que tratou do assunto -, Minas volta a falar em unidade. Então, Aécio Neves

pregou a unidade, não a divisão do nosso Estado. Fica aqui essa correção: ele não

tinha intenção de dividir o nosso Estado.

Por gentileza, Deputado Bosco. V. Exa. gostaria de fazer uma intervenção?

O  Deputado  Bosco  (em  aparte)*  -  Brevemente,  apenas  para  cumprimentar  o

Deputado Luiz Henrique, que se tem mostrado cada vez mais atuante, sobretudo em

relação às causas do povo do Norte, dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Fui

companheiro  de  V.  Exa.  antes  deste  mandato,  na  gestão  do  nosso  querido

Governador Aécio Neves, no Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de

Minas  Gerais  -  Idene  -,  onde  desenvolvemos,  juntos,  vários  projetos,  alguns

pioneiros, em prol da gente da região. Nas visitas que fiz às regiões ribeirinhas do

Norte de Minas e a Montes Claros, ficou notório, nas afirmações daquele povo, que o

Norte de Minas foi um, antes do governo Aécio Neves, e outro, depois. Assim, quero

simplesmente reforçar a tese de V. Exa. e sua defesa da unidade que foi pregada e,

acima de tudo, posta em prática pelo agora Senador Aécio Neves e à qual o governo
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do Prof. Anastasia dá sequência. Parabéns a V. Exa. Tenho certeza absoluta de que o

Norte de Minas vai continuar surpreendendo muito as demais regiões do Estado de

Minas Gerais e até mesmo do Brasil, por sua potencialidade e, acima de tudo, pela

crença e desenvoltura de seu povo. Parabéns, Deputado.

O  Deputado  Luiz  Henrique*  -  Agradeço  V.  Exa.,  Deputado  Bosco,  pelo  aparte.

Lembro-me  muito  bem  da  grande  colaboração  de  V.  Exa.  ao  Idene,  com  sua

competência.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Muito obrigado.

O Deputado Luiz Henrique* - Concedo aparte ao Deputado Tadeu Martins Leite,

colega de Parlamento, representante da Bancada do Norte, a mais jovem liderança

do nosso convívio.

O Deputado Tadeu Martins Leite (em aparte)* - Deputado Luiz Henrique, grande

liderança do Norte de Minas, do Jequitinhonha, parabenizo-o pelos pronunciamentos

feitos aqui, hoje, nesta Assembleia. Realmente, Deputado, fui Presidente da PEC do

“Dia dos Gerais”  -  V.  Exa.,  o  relator  -  e,  naquela época,  senti-me muito feliz  por

concedermos  tal  condição  àquela  região,  àquela  cidade,  estipulando  o  “Dia  dos

Gerais”.

Ontem, Deputado, fiquei surpreso com uma situação que discutimos muito àquela

época. O Jornal “Hoje em dia” divulgou a matéria: “Igreja mais antiga de Minas em

risco”. Ou seja, dizia que a Igreja Nossa Senhora da Conceição, de Matias Cardoso,

está possivelmente sendo interditada, porque o teto está quase caindo na cabeça das

pessoas que ali entram. Ou seja, a igreja, possivelmente a mais antiga de Minas, está

passando por essas dificuldades.

Apresento  aqui  essa  discussão  porque  acredito  que  é  intenção  de  todos  nós,

Parlamentares, principalmente nós que defendemos àquela época o “Dia dos Gerais”,

cobrar  agora a reforma,  a revitalização dessa igreja que é,  para todos nós norte-

mineiros e mineiros, o xodó da região. Precisamos, sim, lembrar que foi um grande

feito o “Dia dos Gerais”. V. Exa. está de parabéns, assim como a Comissão e esta

Casa, mas temos de lembrar e pedir aos representantes, aos governos e a quem de

fato puder  ajudar  a nossa igreja que não a deixe no esquecimento.  A igreja está

sendo  praticamente  interditada,  porque  o  teto  está  cedendo  e  quase  caindo  na
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cabeça das pessoas. Portanto, faço aqui o apelo para que nossos representantes, o

nosso Governo, de fato, ajudem a nossa mais antiga igreja de Minas Gerais. Muito

obrigado, Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique* - Agradeço muito ao Deputado Tadeu Martins Leite.

Esse aparte foi feito em muito boa hora, por trazer comentário sobre o teto da Igreja

Nossa  Senhora  da  Conceição,  de  Matias  Cardoso.  Estou  acompanhando  essa

situação, li essa matéria no jornal de ontem. Tenho debatido o tema com a Sra. Eliane

Parreiras, nossa Secretária de Cultura, que marcará, em breve, uma visita a Matias

Cardoso. Certamente faço questão da presença nesta visita de V. Exa., que é um

lutador pela causa do povo norte-mineiro e do Jequitinhonha. Estamos juntos. Vamos

fazer uma força conjunta ao governo do Estado, ao governo federal. Já há um projeto

aprovado pela Lei Rouanet, de aproximadamente R$3.000.000,00, que revitalizaria

toda a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Essa tem de ser uma bandeira não dos

Deputados Luiz Henrique e Tadeu Martins Leite, mas sim da bancada do Norte, do

governo  de  Minas  e  do  governo  federal.  Tenho  certeza  de  que  o  Governador

Anastasia tem ampla sensibilidade, além de apoiar a aprovação, nesta Casa, a PEC

nº 21. Agradeço V. Exa. pelo aparte. Muito obrigado.

No tempo que me resta,  Sr.  Presidente,  faço  aqui  uma última consideração.  O

Deputado  Sávio  Souza  Cruz  fez  a  provocação,  mas  não  se  encontra  aqui  no

momento  para  ouvir  sobre  a  desindustrialização  por  que  passam  principalmente

Minas Gerais e o Norte de Minas. Sabemos que o Presidente Lula editou a Medida

Provisória nº 540, que concede incentivos fiscais para toda a região da Sudene, e

excluiu  Minas  Gerais  e  Espírito  Santo  desses  benfícios.  O  nosso  ex-Governador

Aécio Neves incluiu essas regiões por meio de uma emenda, que foi rejeitada pela

Presidente Dilma. Então, foi necessário o nosso Governador Anastasia criar a Sudene

Mineira, que possibilitou a criação de empregos e a instalação de indústrias no Norte

de Minas e no Jequitinhonha. Tenho falado frequentemente de investimentos de mais

de R$1.000.000.000,00 em Montes Claros, hoje administrada pelo pai do Deputado

Tadeu Martins Leite, que é do PMDB. Então, há um espírito republicano no nosso

Governador, Anastasia, que o leva a atender todo o Estado de Minas Gerais, e não

somente os lugares onde ele tem aliados políticos.
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Assim, deixo  aqui  o meu abraço e  o  meu cordial  agradecimento a V.  Exa.,  Sr.

Presidente, que prolongou o tempo a mim concedido.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duilio de Castro.

O  Deputado  Duilio  de  Castro  -  Boa  tarde  a  todos.  Quero  cumprimentar  nosso

Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dirige esta reunião; as Sras. e os Srs.

Deputados; o público que nos honra com a presença; o povo mineiro, em especial a

nossa querida  Sete  Lagoas  e  a  região da  Amav,  que inclui  os  35  Municípios  da

Região Central. A nossa palavra aqui hoje é para chamar a atenção para a falta de

investimentos  do  governo  federal  nos  Municípios.  Quando  falo  em  falta  de

investimentos,  quero  me  referir  aos  setores  em  geral:  a  saúde,  a  educação,  a

infraestrutura. O Deputado Luiz Henrique, que nos antecedeu, conhece muito bem a

região do Norte de Minas e uma das vertentes que quero focar aqui, e queria chamar

a atenção deste Plenário exatamente para a falta de investimentos do governo federal

nos  Municípios.  Não  há  índices  que  entram  no  cálculo  da  fatia  do  Fundo  de

Participação dos Municípios referente aos Municípios de grande porte, e há zonas

rurais grandes, das chamadas vias arteriais e estradas vicinais.

É difícil entender como o governo faz essa divisão. Para Municípios pequenos, que

não têm zona rural e muitas vezes não têm estradas vicinais, fazem o mesmo cálculo

usado para uma cidade que tem Distrito com 70km, 80km, 100km de distância da

sede. Como o Fundo de Participação dos Municípios tem divisão igual,  se temos

Distritos  com  malhas  de  estradas  vicinais  enormes,  nas  quais  infelizmente  os

Prefeitos  não conseguem dar  manutenção? E  nos  deparamos,  Deputado Rômulo

Viegas, com os Prefeitos cada vez mais sem recursos, porque a fatia maior da nossa

arrecadação de impostos está no governo federal. Em torno de 60% dos recursos que

pagamos de impostos vão para o bolo, que tem uma divisão desleal.  Falo desleal

porque Minas Gerais está cada vez mais prejudicada, com o tratamento desigual na

divisão  do bolo.  Se somos  hoje  o  terceiro  Estado em arrecadação,  é  lógico  que

entendemos que deveríamos ser o terceiro em investimentos e liberação de recursos.

Falo do tamanho de Minas Gerais e de sua população. Se temos mais população,

temos mais necessidade de recursos. Quando falamos de um governo republicano,
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queremos, como ente federado, que Minas Gerais seja tratada de igual para igual.

Não queremos mais vantagens que os outros Estados, queremos o que é direito de

Minas Gerais. Cito a falta de investimentos em todas as áreas, porque, quando falta

dinheiro, falta para todas as áreas. E nos deparamos com os Municípios cada vez

mais  estrangulados  e  cada  vez  com  menos  capacidade  de  investir  e  de  dar  ao

cidadão o que lhe é de direito,  que é o retorno dos recursos que ele paga como

impostos.  E  ele  quer  que  mude  o  IDH  de  sua  cidade,  que  haja  um  índice  de

desenvolvimento melhor  e condições de vida melhores.  Quem lhe dará essa vida

melhor se não há dinheiro nem investimentos? Precisamos dizer isso aqui e cobrar -

aliás, cobrar  do governo.  O governo federal,  que é quem detém, segura e tem a

caneta  para  liberar  o  recurso,  trata  Minas  Gerais  como um  zero  à  esquerda.  O

governo ficou  com a  Emenda nº  29  por  mais  de  cinco  anos  na  gaveta.  Quando

recentemente resolveram regulamentá-la, jogaram as responsabilidades em cima do

Município  e  do  Estado,  e  o  governo  se  esquivou  da  sua  responsabilidade.  Na

verdade,  a  Emenda  nº  29  pegaria  um  investimento  de  aproximadamente

R$75.000.000.000,00 e  o elevaria para R$110.000.000.000,00.  Quando o governo

regulamenta a emenda de modo a se eximir  de sua responsabilidade, deparamos

com um aumento de aproximadamente R$15.000.000.000,00 de investimentos. Agora

vem novamente a Presidente, que, conforme disse na época da campanha, tem um

coração  mineiro  e  se  diz  mineira,  e  retira  mais  R$5.000.000.000,00  da  saúde.

Logicamente  o  reflexo  é  imediato.  Deparamos  com  os  hospitais  cada  vez  mais

precários e os salários cada vez mais baixos, assim como com falta de investimentos.

Infelizmente não temos cirurgias eletivas, consultas especializadas nem hospitais de

qualidade e há falta de remédios. Assim acontece por aí afora em razão da falta de

investimentos  dos  Municípios.  O  que  temos  de  fazer  é  cobrar.  Não  há  outra

alternativa senão essa. Além disso, temos de chamar a atenção do povo brasileiro e

mineiro para somarmos as nossas forças e cobrarmos da Presidente o que nos é de

direito, porque Minas Gerais vem sendo sucateada.

O Deputado Gustavo Corrêa esteve aqui hoje falando sobre as estradas. Estamos

perdendo nossos mineiros, nossos companheiros e familiares nas estradas, porque

não temos o mínimo de investimento necessário para a manutenção. O Deputado
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Glaycon Franco cobrava alternativa para a BR-040. Não estamos nem falando sobre

essa BR. Deputado, todos os dias vivo isso, vou e volto de Sete Lagoas e trafego em

uma BR que se tornou uma via expressa com um fluxo intenso de veículos. Aliás, já é

até duplicada. No entanto, não precisávamos nem de uma terceira pista, mas sim de

uma quarta, porque se tornou uma via expressa que está matando. Estão ocorrendo

cada vez mais acidentes e menos investimentos. Esse é o caso também no caminho

que  leva  a  Lafaiete  e  ao  Rio  de  Janeiro,  assim  como a  Valadares,  na  BR-381,

estrangulando e pondo os famosos pardaizinhos de 5km em 5km. Isso simplesmente

torna as condições de logística cada vez mais inviáveis para o desenvolvimento da

industrialização naquele setor. Não há logística nem como escoar produto. Então, o

cidadão se depara com a BR-356 e a BR-251 e por aí afora. Não podemos aceitar

esse absurdo que vai acontecendo em Minas Gerais. O nosso Estado não merece o

tratamento que a Presidente vem lhe dispensando.

Chamo aqui  hoje a atenção de todos para isso.  Gostaria  que os Deputados se

unissem.  Precisamos,  cada  vez mais,  de  ação  para  sensibilizarmos  a  Presidente

sobre a necessidade de investimentos em Minas Gerais.

Concedo aparte ao Deputado Rômulo Viegas. Depois voltarei a dar sequência à

discussão desse assunto, pois quero falar sobre a falta, infelizmente, de investimento

do governo na educação e sobre a falta de responsabilidade com essa questão, como

ocorreu aqui ontem na instalação do Fórum Mineiro da Educação.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* – Deputado Duilio de Castro, obrigado.

Serei breve. Falaremos sobre os números. V. Exa. traz um tema de real importância

para todos nós que somos municipalistas.

O governo federal, por meio de preceitos constitucionais, repassa, por intermédio

do Fundo de Participação dos Estados, praticamente 21,5% do que se arrecada neste

país  com  o  Imposto  de  Renda  e  o  IPI,  que  são  os  impostos  para  produtos

industrializados.

Já para os Municípios, por meio do Fundo de Participação dos Municípios – FPM -,

repassa  22,5%  dessas  duas  tributações,  Imposto  de  Renda  e  IPI.  Ora,  o  que

percebemos  que  o  governo  está  fazendo  para  minimizar  a  desindustrialização  é

baixar a carga tributária do IPI. Consequentemente, o que acontece com as receitas
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dos Estados e Municípios? Diminuem cada vez mais, e a dependência das demandas

da população com os Governadores e os Municípios aumenta. Esse debate que V.

Exa. provoca, nesta terça-feira no Plenário, é de extrema relevância. O Brasil precisa

rever  essa  distribuição  de  recursos  para  Estados  e  Municípios.  Parabéns  pelo

pronunciamento.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Duilio de Castro, inicialmente

gostaria de parabenizá-lo por expor sobre a necessidade de uma reforma tributária no

Brasil.  Os Estados  e os  Municípios  já  não aguentam mais  essa concentração de

riquezas,  principalmente agora com a Emenda nº 29,  quando pensávamos que a

situação  iria  melhorar  para  os  Estados  e  Municípios,  mas  não  houve  mudança

nenhuma, a não ser uma oneração maior desses entes.

V. Exa. falou também, e muito bem, do descaso com as nossas BRs. Hoje fiz um

pronunciamento,  mas  faltou  falar  sobre  a  BR-367,  que  corta  todo  o  Vale  do

Jequitinhonha e,  há  30 anos,  espera  ser  pavimentada.  Criei  com alguns colegas,

nesta  Assembleia,  a  Frente  Parlamentar  Pró-Pavimentação  da  BR-367.  Com  a

bancada do Jequitinhonha e Mucuri, procuramos o ex-Ministro Nascimento, depois o

Ministro Passos, mas ficou apenas a promessa de que o projeto da BR-367 estaria

pronto até no máximo março de 2012. Já adentramos abril, e o governo federal não

nos informa sobre o edital do projeto da BR-367. Não entendo tamanho descaso com

o Estado de Minas Gerais.

Por outro lado, gostaria de parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que vem realizando

como  representante  de  Sete  Lagoas  e  região.  Devemos  dar  continuidade  a  um

debate, que V. Exa. conhece e é fã, sobre o modal ferroviário no Brasil. É preciso

investir em ferrovias e em navegação de cabotagem, a fim de diminuirmos o custo

Brasil. Temos de fazer um planejamento, e penso que vamos ter de esperar 2014

para isso. Mas temos paciência. Parabéns, Deputado Duilio de Castro.

O Deputado Duilio  de Castro – Muito obrigado, Deputado.  Sobre o tema que o

Deputado  Luiz  Henrique  traz,  a  importância  de  se  investir  no  sistema ferroviário,

quero  dizer  que  deparamos  com  o  trem  rodoviário,  como  costumo  dizer.  Essas

carretas que estão trafegando hoje, nas estradas, são uma coisa absurda.

Quero chamar atenção também sobre o que aconteceu aqui ontem, na instalação
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do Fórum Mineiro da Educação. Gostaria de parabenizar a Secretaria de Educação e

a Comissão de Educação, na pessoa do seu Presidente, Deputado Bosco, que fez a

instalação do fórum, que é importante. Trata-se de um fórum permanente de debates

em que se desenvolverão os congressos e as ações regionais. Isso é importante,

porém, no meio de 300 pessoas, tivemos aqui uns 20 profissionais para tumultuar

novamente o processo de instalação desse fórum permanente de discussões. Quero

chamar a atenção sobre um fato, aliás já falei sobre isso nesta Casa. Não vamos

resolver o problema da educação se não conseguirmos uma linha de financiamento. A

educação  e  a  saúde  têm  de  ter  financiamento  independente,  seja  por  meio  dos

“royalties”  do petróleo ou do minério,  seja por meio da legalização dos bingos ou

criando-se  uma  taxação  das  grandes  fortunas.  Precisamos  pensar  onde  vamos

arrumar  dinheiro  para  financiar  a  educação  e  a  saúde.  Se  não  tivermos  um

financiamento independente para essas duas áreas, não vamos resolver os nossos

problemas.

Vamos viver a vida inteira nos deparando com os profissionais reivindicando o que

é justo em termos de salários.

Mas  não estamos  falando apenas  de  melhores  salários  na  educação.  Estamos

falando de logística, de investimento na mídia, de segurança, de muito mais. Para

isso, precisamos que haja esse financiamento independente. E quem pode chamar a

discussão dessa agenda? Não há outra pessoa senão quem tem o domínio e o poder

de fazer a agenda, que é a Presidente Dilma. Então gostaria de chamar a atenção

aqui  novamente  para  o  financiamento  da  educação  e  da  saúde,  porque  senão

depararemos cada vez mais com movimentos sem solução,  que acontecerão não

apenas em Minas, mas no Brasil inteiro, pois o que resolverá isso é dinheiro. E, se

não arrumarmos de onde tirá-lo, irá nosso minério - que tem apenas uma safra -, irá

nosso  petróleo  -  que  tem  apenas  uma  safra  -,  e  a  nossa  educação  não  se

desenvolverá. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado 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 2.877 a 2.883/2012,

da Comissão da Pessoa com Deficiência, e 2.884 a 2.888/2012,  da Comissão de

Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em

4/4/2012, dos Projetos de Lei nºs 2.509/2011, do Deputado Bosco, 2.797/2012, do

Deputado  Paulo  Guedes,  2.803  e  2.804/2012,  da  Deputada  Rosângela  Reis,

2.812/2012, da Deputada Ana Maria Resende, 2.814/2012,  do Deputado Duilio  de

Castro, 2.817/2012, da Deputada Rosângela Reis, 2.823/2012, do Deputado Bruno

Siqueira, 2.825 e 2.854/2012, do Deputado Cássio Soares, 2.861/2012, do Deputado

Inácio  Franco,  e  2.870/2012,  do  Deputado  Dilzon  Melo,  e  do  Requerimento  nº

2.701/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel; e de Segurança Pública - aprovação,

na  9ª  Reunião  Ordinária,  em  10/4/2012,  do  Requerimento  nº  2.796/2012,  do

Deputado Rômulo Viegas (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Bosco em que solicita a retirada de

tramitação do Projeto de Lei nº 2.507/2011. A Presidência defere o requerimento de

conformidade  com  o  inciso  VIII  do  art.  232  do  Regimento  Interno.  Arquive-se  o

projeto.

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Requerimento do Deputado Dalmo

Ribeiro  Silva  em  que  solicita  a  inclusão  em  ordem  do  dia  do  Projeto  de  Lei  nº

627/2011. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVI do

art. 232 do Regimento Interno.
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Requerimento  do  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  em  que solicita  a  inclusão  em

ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.160/2011. A Presidência defere o requerimento de

conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento  do  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  em  que solicita  a  inclusão  em

ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.247/2011. A Presidência defere o requerimento de

conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento  do  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  em  que solicita  a  inclusão  em

ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.839/2011. A Presidência defere o requerimento de

conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A Presidência verifica, de plano,

que  não  há  quórum  para  votação,  mas  que  há  para  a  discussão  das  matérias

constantes na pauta.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra.

Anali  de  Rezende  Peixoto  para  Compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação.  A

Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Com

a palavra, para discutir, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público que nos acompanha pela TV Assembleia, boa tarde. Venho a esta tribuna

para discutir a indicação do nome da Sra. Anali de Resende Peixoto para compor o

Conselho Estadual de Educação. Nós, do PT e do PCdoB, pelo qual sou Líder da

Minoria, não temos nenhuma objeção à indicação da Sra. Anali, muito pelo contrário.

Entretanto, Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para falar um pouco sobre

uma  audiência  pública  ocorrida  ontem  na  Câmara  Municipal  de  Muzambinho,

solicitada  pelo  Vereador  Gilmar  Labanca,  que  trabalha  com  o  Vice-Presidente.

Representando esta Casa, eu e os Diretores do Sindieletro fomos convidados para

receber  das  mãos  do  Presidente  e  dos  Vereadores  da  Câmara  Municipal  de

Muzambinho um abaixo-assinado com assinaturas dos clientes da Cemig na cidade.

Como é  do  conhecimento  de  todos,  diversos  acidentes têm ocorrido  com a  rede

elétrica não apenas de Muzambinho, mas de várias cidades do nosso Estado, até

mesmo nesta Capital. No final de semana, muita gente ficou sem energia elétrica.
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Além  disso,  na  segunda-feira  vi  na  imprensa,  na  tevê,  a  existência  de  árvores

tombadas pelo temporal e pelas fortes chuvas que ainda não haviam sido recolhidas.

O motivo do abaixo-assinado em Muzambinho se deu pela preocupação de todos os

moradores da cidade, de todos os muzambinhenses, com a segurança das famílias,

das crianças, dos homens, das mulheres, dos trabalhadores, dos estudantes e com a

situação precariíssima da rede elétrica de Muzambinho, que não é diferente da de

Alfenas, de Areado, de nenhuma cidade do Sul de Minas ou de qualquer outra cidade

do  Estado.  Nesse  abaixo-assinado  os  moradores  da  cidade  pedem,  exigem,

reivindicam do Governador do Estado, Prof. Antonio Anastasia, e do Presidente da

Cemig,  Dr.  Djalma,  providências  imediatas  na  rede  elétrica  de  Muzambinho.  A

audiência pública já estava programada para ontem, segunda-feira; na Sexta-Feira da

Paixão toda a cidade estava mobilizada para as atividades religiosas, mas, com as

fortes chuvas e com o rompimento de um cabo elétrico, a cidade ficou às escuras. Em

consequência do apagão, a cerimônia da Sexta-feira da Paixão foi cancelada. Como

é uma cidade que tem profunda fé religiosa, todos os jovens e todas as pessoas de

Muzambinho  realmente  vivem  a  religiosidade  da Semana  Santa,  mas  tiveram  de

cancelar a celebração Sexta-feira da Paixão. Já que não foi possível realizar o evento

no dia, ele não pôde ser adiado. Além disso, o susto foi muito grande. Eu mesmo

recebi uma mensagem dizendo que uma família foi surpreendida com o rompimento

de um cabo da rede elétrica. Ainda energizado, o cabo espalhava faíscas pelo chão.

A cidade ainda vive o trauma de um acidente grave acontecido no início deste ano.

Todos na cidade andam apreensivos  e temerosos,  preocupados com o  que pode

acontecer. A Cemig havia feito uma manutenção provisória em uma avenida no centro

de Muzambinho para a realização do Carnaval, mas o fez apenas em um dos lados

da avenida e apenas na rede de média tensão. O que arrebentou dessa vez foi a rede

de baixa tensão, que também traz riscos para a segurança do povo de Muzambinho.

O  fato  de  não  haver  manutenção  tem  deixado  todos  muito  preocupados,

principalmente porque, na semana passada, a Cemig anunciou um lucro espantoso e

recorde. Foi a empresa de energia elétrica que apresentou o melhor resultado em

2011:  R$2.900.000.000,00.  O  temor  dos  eletricitários  é  que  metade  desse

faturamento  vá  parar  no  bolso  dos  acionistas,  e  não há verba para  manutenção,
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melhorias e investimentos na rede elétrica. Não só em Muzambinho, mas em todo

Estado.

Por que a empresa teve um lucro tão astronômico? Porque cobra a tarifa mais cara

do Brasil, porque não faz a manutenção devida nem investimentos na rede elétrica.

Isso, é claro, vai  gerar um lucro absurdo,  mas também uma intranquilidade muito

grande. Dirijo-me aos mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia: a Cemig,

que  já  foi  a  melhor  empresa  de  energia  elétrica  do  Brasil,  corre  sério  risco.  Se

continuarmos com a rede elétrica sem manutenção, todas as vezes que relampejar,

todas as vezes que trovejar, todas as vezes que ameaçar chover, haverá transtorno.

Como pode haver  tantos  transtornos em uma Capital  por  causa das chuvas? Na

nossa região no Sul de Minas, entre as Serras da Mantiqueira e da Canastra - a caixa

d'água do Brasil  -,  chove muito, graças a Deus, e é preciso chover mesmo. Mas,

todas as vezes que ameaça chover, a Cemig não dá conta, porque falta manutenção.

Não era assim. Talvez ela não tivesse lucros tão fabulosos, mas a segurança dos

mineiros era maior.

Vamos entregar o abaixo assinado que recebi ontem ao Presidente Dinis Pinheiro

para que nos ajude nessa luta. Tenho certeza de que todos os Deputados vão nos

ajudar a cobrar do governo do Estado e da Cemig providências para melhorias na

rede. Vamos entregá-lo também ao Presidente da Cemig, Dr. Djalma - já estive com

ele cobrando investimentos em Muzambinho -, para que entenda que a Cemig é do

povo  de  Minas  Gerais  e  tem  que  ser  tratada  com  muito  carinho,  zelo  e

responsabilidade.  E  vamos  entregá-lo  ao  Governador  Antonio  Anastasia.  Tenho

certeza de que ele irá se sensibilizar, pois conhece bem a nossa região e sabe das

preocupações do povo em relação à segurança. Esperamos que o Presidente Dinis

Pinheiro  e  o  Governador  Antonio  Anastasia  sensibilizem a  direção da Cemig  e a

Andrade Gutierrez - parece que agora tudo vai para a Andrade Gutierrez - para que

seja feita a manutenção, para que haja investimentos em melhorias.

A Cemig anunciou aumento das tarifas. Já pagávamos a tarifa mais cara do Brasil

e, com o aumento, vamos continuar batendo esse recorde.

Telespectador da TV Assembleia, qual é a qualidade da energia elétrica que chega

à sua casa? Não tem qualidade nenhuma, pois a variação da voltagem, da corrente
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danifica os equipamentos e os aparelhos. No Brasil, estamos assistindo a um grande

salto no desenvolvimento. O povo brasileiro está tendo a oportunidade de comprar

equipamentos e de melhorar sua qualidade de vida. Daqui a cinco anos,  se esse

teorema da falta de investimentos na melhoria e na manutenção permanecer, bem

como se continuar aumentado o número de aparelhos, é claro que continuaremos

com esse dilema.

Sr. Presidente, gostaria de concluir dizendo que, em nome dos consumidores, dos

clientes da Cemig, o povo de Muzambinho levantou essa bandeira. Portanto, que o

governo  do  Estado,  que  a  Cemig  e  que  esta  Casa  comecem a  olhar  com mais

responsabilidade para a questão da energia elétrica.

Com  relação  à  indicação  da  Sra.  Anali  de  Rezende  Peixoto  para  compor  o

Conselho  Estadual  de  Educação,  nós  do  PCdoB  e  do  PT  somos  amplamente

favoráveis a ela. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* -  Sr.  Presidente,  Deputado Dalmo Ribeiro,  demais

Deputados e Deputadas deste Parlamento, é com muita satisfação que venho aqui

discutir, nesse curto espaço de tempo, a indicação do nome da Sra. Anali de Rezende

Peixoto para compor o Conselho Estadual de Educação.

Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre a importância do Conselho Estadual de

Educação no cenário da política educacional de Minas Gerais, bem como, é claro,

para a educação em nível nacional.

Deputado Duarte  Bechir,  Minas Gerais,  como sempre,  tem o  orgulho  e  a  grata

satisfação de ser um Estado - pode-se dizer assim - que funciona como uma galeria,

onde se forjam e se temperam grandes homens e grandes mulheres. Este Estado já

teve a oportunidade de ceder para o Brasil homens e mulheres que contribuíram - e

ainda contribuem muito - para a história da nossa nação. Vale a pena vocês, que nos

acompanham, buscarem, cada vez mais, nas páginas da rica história  do Brasil,  o

significado de Minas Gerais dentro dessa contribuição cultural, educacional e social.

Homens e mulheres de Minas conseguem fazer com que a nossa história tenha uma

pureza de talentos que é o reflexo da alma do povo brasileiro. Assim, quando vejo o

Governador Anastasia indicar a Professora Anali para compor o Conselho Estadual
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de  Educação,  fico  muito  feliz,  pois  a  professora,  por  seu  histórico  e  currículo,

continuará  dando  excelentes  contribuições,  nessa  missão  importantíssima  que

exercerá no Conselho Estadual de Educação.

O Governador Anastasia foi muito feliz nessa indicação. Tive a grata satisfação de

participar, ao lado de alguns colegas do Parlamento, da sabatina de alguns nomes

que foram indicados e consequentemente referendados para compor esse Conselho.

Pude  observar  que  todas  essas  pessoas  foram  designadas  pelo  nosso  ilustre

Governador porque elas se identificam fortemente com os princípios educacionais de

Minas Gerais e do Brasil.

Sabemos que os discursos políticos de todos os segmentos partidários caminham

sempre na retórica de que devemos fortalecer a educação. A educação começa em

casa  e  se  estende  além  das  fronteiras  do  lar.  Na  escola,  há  uma  riqueza  de

informações.  No  seu  dia  a  dia,  na  sua  tratativa  com  o  próximo,  observamos  a

necessidade  de,  ao  nos  prepararmos  para  termos  uma  formação  educacional,

valorizarmos os princípios cristãos.

Aqui não se entra em debate de religião, mas, Deputado Sebastião Costa, deve-se

chamar  a  uma  reflexão  profunda,  a  de  que  a  educação  começa  com  um  dos

princípios  muito forte do  cristianismo:  amar  o próximo.  Sabemos que essa tarefa,

além de dificílima, também nos faz buscar uma nova reflexão. Se conseguíssemos

pelo menos nos aproximar um pouco do amor cristão no nosso cotidiano, nas nossas

relações, com certeza, seríamos um povo mais educado, com uma sociedade menos

violência e com mais vontade de resgatar os valores morais. Hoje esses valores são

deixados de lado em função do nosso dia a dia, da alta tecnologia, de uma sociedade

que procura ser e ter e deixa os princípios educacionais, muitas vezes, na gaveta.

Portanto,  nós,  na  condição  de  Vice-Líder  do  Bloco  Transparência  e  Resultado,

referendamos a indicação da Profa. Anali, feita por unanimidade, e queremos apoiar e

parabenizar o Governador Anastasia e toda a sua equipe de governo, que, dentro do

possível, dos limites financeiros do Estado, tem procurado atender o povo mineiro,

dando-lhe condições social e educacional mais adequadas.

Por outro lado, isso reflete dados comparativos. Dados que devem levar a quem

nos acompanha uma preocupação.  Lamentavelmente, o que vemos pelas notícias
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jornalísticas é que a violência e os crimes aumentam. Deputado Luiz Carlos Miranda,

que  preside  esta  reunião  no  momento,  todos  os  esforços  feitos  pelos  governos

federal,  estadual  e  municipais  muitas  vezes  esbarram  não  apenas  na  questão

financeira, mas também na falta de respeito e de amor ao próximo. O que vemos ao

acordar pela manhã são notícias de crimes, violência e desrespeito.

Deputados Duarte Bechir e Antônio Carlos Arantes, as políticas públicas procuram

minimizar  esses  efeitos,  mas  se  nós  -  a  sociedade  como  um  todo,

independentemente de governos, de partidos políticos - não entendermos que temos

de urgentemente buscar valores cristãos, não chegaremos a uma condição mínima

de uma boa relação em uma sociedade que quer ver os filhos, netos e descendentes

em uma condição melhor de vida.

Portanto,  parabenizo  o  Conselho  Estadual  de  Educação,  a  Professora  Anali  de

Rezende Peixoto, indicada e aprovada, e referendo sua indicação; mas não posso

deixar  de  dizer  desta  tribuna,  do  Parlamento  mineiro,  a  todos  vocês  que  nos

acompanham: vale a pena refletir sobre a máxima de Cristo; vale a pena refletir se

queremos, de fato, amar ao próximo - e essa tarefa é difícil, não é nada fácil.

Para isso,  Presidente Deputado Luiz Carlos Miranda, temos de estar educados,

com o coração aberto, preparados não para receber a educação tradicional, o beabá,

a leitura, a Matemática, a Química, a Física, o cálculo da engenharia tão temido por

meus alunos, mas para receber uma educação diária em que se possa ouvir,  ser

ouvido, debater ideias deixando de lado a violência, o desrespeito. Ora, Deputado

Sebastião Costa,  quantas notícias  ruins estamos vendo:  filhos matando pais,  pais

matando filhos. É uma violência crucial que nos remete a momentos da pré-história,

quando o homem das cavernas não demonstrava sensibilidade alguma para com o

seu próximo.

Encerro dizendo a todos: aproveitemos a Páscoa, que acabou neste domingo, para

trazer ao nosso íntimo o sentimento de amor e de respeito ao próximo.

Caros Deputados, fico muito feliz e tenho certeza absoluta de que a Profa. Anali de

Resende trabalhará com afinco  e  dedicação,  exercendo com maestria  uma digna

função no Conselho Estadual de Educação, que, como disse anteriormente, tem dado

e continuará dando uma grande contribuição à educação do nosso povo de Minas e
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do Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  que  preside  os

trabalhos nesta tarde, Srs. Deputados, competente Deputado Sebastião Costa, que

empresta a esta Casa o seu conhecimento e propicia a busca pelo entendimento

jurídico mais próximo da perfeição através da sua participação efetiva nos trabalhos

desta Casa. Temos pela frente a apreciação do nome da Profa. Anali  de Resende

Peixoto. Tive a oportunidade de ser o indicado para presidir a comissão especial de

arguição das pessoas que irão compor o novo Conselho Estadual de Educação, já

que  teremos  19  novos  membros  do  total  de  30.  As  pessoas  estão  sendo

apresentadas.

Cada um traz consigo uma história de vida, de exemplo, de profissionalismo, de

conhecimento  e  especialmente de  vivência.  Com a Profa.  Anali  não foi  diferente.

Tenho plena convicção de que a formação desse novo Conselho poderá propiciar às

políticas da educação um encaminhamento mais favorável e abrangente, atingindo

principalmente  as  pessoas  que  não  tiveram  acesso  à  escola  e  possibilitando  a

aquisição de mais conhecimentos àquelas que já têm esse acesso.

Quero dizer aos nobres pares que em todas as indicações deixei claro que, como

parlamentares, não podemos ser autores de projetos ou emendas que versem sobre

aumento de despesas para o governo do Estado. Quando cheguei a este Parlamento,

propus que déssemos oportunidade aos alunos de terem na grade curricular  uma

noção sobre as drogas, que são maléficas, perniciosas e têm destruído lares, famílias

e vidas, principalmente.

Então, como autor do PL, solicitei que fossem inseridas na grade curricular noções

antidrogas,  mas a  comissão pertinente  fez um  relato  dizendo  que não  poderia  o

parlamentar ser o autor e que essa autoria deveria ser do governo do Estado. Sendo

assim, solicitei à Profa. Anali que levasse aos demais pares do Conselho essa nossa

observação e esse nosso pedido. Fiz essa solicitação em face do meu conhecimento

e vivência lá do interior.

Ainda  hoje  recebi  nesta  Assembleia  os  nossos  conterrâneos  da  minha  querida
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Cristais,  da  região  de  Campo  Belo.  Lá,  como em  todo Estado,  temos  problemas

relacionados a droga, e em breve V. Exa. estará preparando uma ação referente a

essa questão. Tive oportunidade de ver o material. V. Exa. é um dirigente do Sindipa

e está preparando uma atividade para esclarecer as pessoas a respeito do mal que é

a vida no mundo das drogas. Portanto, encaminhei essa solicitação ao Conselho a

fim de que seja examinada com muito carinho para, quem sabe, podermos inserir na

grade curricular das escolas públicas noções antidrogas.

Meu caro Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, vemos a PMMG, através

do Proerd, propiciando aos alunos da rede pública a oportunidade de receber uma

parcela  do  seu  conhecimento.  Ela  vai  às  salas  das  escolas  proferir  palestras  às

crianças, que passarão a ter noção do risco e do malefício que representa conviver

com os que caminham ao lado das drogas. Precisamos, então, que a Polícia Militar

continue cuidando da sua prioridade, do seu conteúdo principal  que é propiciar  a

segurança  pública;  mas,  como  já  disse,  também  temos  a  obrigação  de  criar

mecanismos  através  das  políticas  educacionais  para  propiciarmos  aos  alunos

conhecimento. Tudo é novidade para a criança, para o jovem de 9, 10, 11, 12, 14

anos de idade, que está em formação. No entanto, quando chegam os covardes e

oferecem a droga, a criança não tem o conhecimento mínimo do que aquilo propiciará

em sua vida, do mal em que ela estará entrando, ao ouvir o covarde lhe dizer: “Mas

você não é homem? Você deveria experimentar”.

Tenho revelado essa preocupação ao Conselho,  o qual  considero que não seja

deliberativo. O Conselho, como o próprio nome expressa, é de aconselhamento, é

opinativo. Vamos ouvir o nosso Conselho para saber o que ele tem para nos dizer.

Qual é a política mais importante que o Conselho quer para Minas Gerais e para os

seus jovens? É claro que é a valorização da educação;  é claro que é criar  mais

oportunidades  para  os  estudantes;  é  valorizar  os  seus  profissionais;  é  dotar  as

escolas de capacidade. Tudo isso faz parte do conjunto que todos nós buscamos,

mas tenho manifestado ao Conselho a preocupação deste Deputado, porque essa é a

minha forma de trabalhar. Viajo muito às bases, sou participativo nos debates nas

cidades com produtores rurais, participo com a comunidade escolar, com o pessoal

da educação, do comércio e, no que se refere a essa situação, tenho oportunidade de
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discutir não com todos, mas com vários segmentos. Por isso não podemos fechar os

nossos olhos para a educação.

A Profa. Anali estava aqui para que seu nome fosse apreciado por esta egrégia

Casa e votássemos a sua indicação. Tive oportunidade de falar com ela e com os

demais pares, por isso estou trazendo o meu encaminhamento no sentido favorável à

Profa.  Anali.  Em  outros  momentos,  quando  precisarmos,  mais  à  frente,  também

estaremos comentando os demais nomes.

Para  terminar  esse  encaminhamento,  gostaria  de  dizer  que,  no  âmbito  federal,

precisamos muito de que o governo federal estabeleça os caminhos que nortearão a

educação. Quando falo em caminho, quero falar em recurso financeiro.

Assim  como  foram  criados  mecanismos  para  a  saúde  –  tivemos  a  CPMF  -,

precisamos criar um financiamento próprio da educação. O governo precisa entender

que  o  País  só  crescerá,  assim  como  a  China,  a  partir  do  momento  em  que

valorizarmos a educação.  O governo federal  estabelece o piso dos servidores da

educação, o valor que deve ser referência no pagamento dos professores, mas o Rio

Grande do Sul, por exemplo, afirma não ter capacidade financeira ideal para honrar o

que  o  governo  federal  estabeleceu  como  lei.  Quando  se  faz  uma  legislação,

precisamos saber se ela está pronta para ser cumprida; se nós, governo, daremos

condições para ela ser cumprida, se buscaremos os mecanismos que favoreçam seu

cumprimento. A lei não pode ser simplesmente colocada goela abaixo, não se pode

dizer simplesmente que ela deve ser cumprida, sem dar o mínimo de condição para

isso. Um governo que assim procede vai no caminho da antidemocracia. O governo

democrático  debate,  busca  entendimento  para  estabelecer  uma  norma.  Ao

estabelecer a lei, ele tem certeza, convicção de que ela poderá ser cumprida, porque,

ao exigir, ele dá também o caminho do seu cumprimento.

A educação precisa de mais recursos. O governo atual assumiu o Brasil com quase

3,5%  do  PIB  gastos  em  educação.  Estamos  próximos  agora  de  5%.  O  governo

federal, quando assumiu, disse que esse percentual passaria para 7%, mas temos

como meta e como indicativo que o índice a ser gasto com educação deve chegar

perto dos 10% do PIB. Não será por outro caminho, a não ser pela educação, que

mudaremos o retrato de nosso país.



384
____________________________________________________________________________

Assim,  deixo  aqui  encaminhado o  nome da Profa.  Anali  para  membro do novo

Conselho Estadual de Educação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa -  Sr.  Presidente, Srs. Deputados,  ilustre Deputada

Luzia Ferreira,  senhoras e senhores,  pode parecer  ao  telespectador,  àqueles  que

acompanham o trabalho da TV Assembleia, que estamos inaugurando hoje um novo

momento, porque muitas dessas indicações têm sido feitas e aprovadas nesta Casa

sem discussão expressa em Plenário. Mas isso não quer dizer que a indicação feita

sem o encaminhamento que fazemos aqui em Plenário não tenha importância e não

tenha sido discutida.  As comissões são nomeadas e compostas de parlamentares

dedicados, como aconteceu com a do Conselho Estadual de Educação. Acompanhei

o  trabalho da Comissão e algumas  vezes  lá  estive  como visitante,  porque não a

integrava; acompanhei o trabalho do Deputado Duarte Bechir e dos outros colegas

que lá estavam procurando auferir de cada candidato que por ali passava o melhor de

seu conhecimento, de seu equilíbrio e da sua disposição de servir à educação por

meio do Conselho.

A  composição  do  Conselho  Estadual  de  Educação  também  tem  um  modelo

interessante. Há mandatos a serem cumpridos, e as substituições não ocorrem todas

simultaneamente, permitindo que algumas pessoas nele permaneçam, mantendo-se

a experiência que têm da atividade, e que outros cheguem para oxigenar e dar sua

contribuição. Nesse caso, há continuidade nos trabalhos, sem prejuízo do que é mais

importante, que é o processo educacional.

Acompanhei com muita atenção os oradores que me antecederam nesta tribuna, os

Deputados  Duarte  Bechir  e  Rômulo  Viegas.  Todos  discorreram  sobre  o  tema  e

enalteceram uma das indicadas,  mas,  por  extensão,  enalteceram todos  os outros

indicados para atividade semelhante. Não há objetivo de engrandecer um nome em

detrimento  ou  prejuízo  dos  outros.  A  pauta  nos  induz  a  fazer  primeiramente  a

discussão do nome da professora que várias vezes mereceu não só o elogio como

também o reconhecimento dos Deputados que estiveram nesta tribuna.

Acompanhei atentamente o pronunciamento de todos. Ressalto as considerações

do  Deputado  Rômulo  Viegas.  A sua  preocupação  foi  além  da  questão  da  mera
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atividade política propriamente dita. Ele aprofundou o tema para ir ao encontro de leis

e mandamentos que norteiam o comportamento da humanidade, ou que deveriam

norteá-lo ao longo do tempo, como, por exemplo, a doutrina do amor ao próximo. É

fundamental que haja o respeito do ser humano ao outro, que, por sua vez, deseja o

mesmo  tratamento.  Também  abordou  a  formação  dos  aglomerados  urbanos.  As

cidades  cresceram  muito,  mais  do  que  poderiam  ter  crescido  pela  estrutura  que

tinham. Acompanhei numa ocasião a palestra de um ex-Governador do Estado do

Paraná,  Jaime Lerner,  fazendo uma abordagem sobre os aglomerados.  Dizia que

algumas cidades foram projetadas, como Brasília, por exemplo, construída para 300

mil habitantes, mas hoje têm mais de 2 milhões. Então, não se pode admitir que haja

estrutura que resista nem processo que suporte um crescimento demográfico além do

que se projetava.

Assim, o Deputado Rômulo Viegas, com a sua formação de engenheiro, trouxe à

discussão  a  violência  urbana.  É  verdade  que  a  violência  como  um  todo  é  um

problema, mas a urbana, consequência do aglomerado sem planejamento, induz à

violência.  Antes  mesmo de  o  indivíduo  nascer,  já  é  fruto  da  violência  da  própria

moradia,  do  lugar  onde mora.  Às  vezes  a  mãe,  não  feliz  onde  está,  de  alguma

maneira já violenta o filho antes mesmo do nascimento.

Volto ao tema do Conselho Estadual de Educação, motivo pelo qual ocupamos a

tribuna. Não estamos inaugurando um novo momento, mas, sim, valendo-nos de um

espaço regimental para transmitir ao telespectador a preocupação, o compromisso, a

responsabilidade de cada pessoa indicada, mesmo porque merecer a escolha de um

Governador criterioso, como é o caso do Governador Antonio Anastasia, por si só já é

uma vitória pessoal do escolhido. A partir daí o processo passa para a Assembleia

Legislativa.  Ando,  a  propósito,  Sr.  Presidente,  questionando  esse  processo.  Se  o

Governador pode nomear Secretário de Estado, não poderia nomear o conselho ou

os Presidentes de autarquias? Em relação ao Conselho Estadual de Educação, é

importante  que  passe  por  aqui  em  função  de  mandatos,  no  entanto,  quanto  a

Presidentes de autarquias, que são nomeados e demissíveis “ad nutum”, não seria o

caso de fazer sabatina e criar tantos embaraços para a aprovação.

Então, raciocino na seguinte direção: quem pode o mais pode o menos; quem pode
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escolher um Secretário de Estado pode escolher também, com seu arbítrio, liberdade

e poder  discricionário,  o Presidente da autarquia que pertence a essa Secretaria.

Mas, enquanto a Constituição não modificar esse aspecto, continuaremos a debater

aqui temas dessa natureza.

Voltando ao tema Conselho Estadual  de Educação, que nos traz a esta tribuna,

aproveito para registrar, de público, o trabalho da comissão e a participação efetiva de

todos  os  Conselheiros  que  lá  estiveram.  Em  uma  das  sabatinas,  acompanhei  a

exposição de alguém que traz uma experiência do ensino da iniciativa privada, do

Sistema S, para que essa experiência seja incorporada pelo conjunto de Conselheiros

que o governo acaba de nomear.

Estou certo de que a nomeação da Profa. Anali de Rezende Peixoto é uma boa

escolha,  e,  por  essa  menção  que  fazemos  a  ela,  queremos  estender  o  nosso

reconhecimento  a  todos os  outros  escolhidos.  O Presidente  da  comissão,  Duarte

Bechir, com sua dedicação, e os relatores que atuaram a seu lado tiveram cuidado

não só no questionamento, mas também na valorização do conhecimento, da vida

pregressa e, sobretudo, da visão que cada um tinha e tem do cargo que vai ocupar.

Portanto,  não  é  uma  escolha  ao  acaso;  é  uma  escolha  feita  com  critério,

compromisso e, sobretudo, responsabilidade,  no entendimento de que o Conselho

pode influir, e muito, no modelo de educacional de que o Estado de Minas Gerais

precisa e que merece.

Finalizando,  Sr.  Presidente,  repito  que  não  estamos  inaugurando  um  novo

momento, mas aproveitando um instrumento regimental para enaltecer a importância

do Conselho Estadual e da educação, a valorização das políticas educacionais do

Estado e, sobretudo, a importância de termos sempre uma visão para a frente. Há

pouco tempo, apresentei um projeto sobre educação a distância, que está tramitando

na Casa. Já recebemos sugestões do Conselho Estadual de Educação que, tendo a

minha  concordância,  foram  de  imediato  incorporadas  ao  teor  do  projeto,  porque

acredito que o processo da política educacional passa por um momento importante

com a escolha dos novos Conselheiros.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* – Obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria
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de manifestar o nosso apoio à indicação da Sra. Anali de Rezende Peixoto, pessoa

superpreparada, para ocupar cargo nesse tão importante Conselho de Educação do

nosso Estado.

Em meu entendimento, a educação passa no Brasil por um momento sério, em que

precisamos refletir  sobre o Brasil que queremos, e o modelo de educação de que

precisamos e que gostaríamos de ter, pensando no futuro, principalmente dos nossos

jovens e crianças.

Quando  projetos  cujo  escopo  é  a  educação  passam  por  esta  Casa,  há  muita

polêmica, muita reclamação, muito choro, devido, principalmente, à questão do piso

salarial,  estadual  e  nacional,  dos  servidores  da  educação.  Sabemos  do  grande

esforço por parte do então Governador Aécio Neves, do atual Governador, Anastasia,

que avançou, porém os professores ainda não se encontram satisfeitos. No nosso

entendimento, o pessoal da educação no Brasil ainda não é bem remunerado. Nos

outros Estados, como apresentado no “Fantástico”, na semana passada, sobre o que

acontece na educação neste país, vimos que Minas se encontra muito à frente. Um

dos  exemplos  é  a  existência  das  nossas  3.900  escolas  estaduais.  Depois  que

assumiram os governos Aécio e Anastasia e agora sob o comando da competente

Secretária  Ana  Lúcia  Gazzola,  junto  ao  Subsecretário  Leonardo  Petrus,  basta

observar o passado e o presente, as estruturas de nossas escolas e ver o quanto a

situação evoluiu. Na minha região, no mínimo 150 escolas passaram por reformas

importantes, como construções, cobertura de quadras; e vivemos ainda em momento

de expectativa, pois muitas escolas vão avançar bastante.

Quando se fala de salário, reconhecemos que o professorado precisa ganhar mais,

mas, ao olhar a folha de pagamento do Estado, sabemos que o Governador não faz

milagres, que o governo não faz milagres, mas, que há competência na gestão e que

a legislação impede que se avance aquele percentual obrigatório estabelecido pela

Lei de Responsabilidade Fiscal.

Mas a verdade é que temos de analisar a situação, porque há uma desigualdade

muito grande nas coisas no Brasil, principalmente no que se refere à distribuição dos

recursos. A mídia fala que o Brasil está entre os países que mais cobra impostos no

mundo – parece-me que se encontra depois da Turquia e outros, mas pouquíssimos.
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A verdade é que no Brasil a carga tributária é altíssima. De cada R$100,00 que o

cidadão paga de impostos,  mais de R$60,00 ficam com o governo federal,  pouco

mais de R$20,00 com o governo estadual, e menos de R$15,00 com os Municípios. E

o cidadão vive é no Município, no Estado, e não na União. Então, se analisarmos a

distribuição  dos  recursos  nos  países  desenvolvidos,  perceberemos  que  o  Brasil

caminha  para  o  desenvolvimento,  para  o  crescimento,  mas  contraria  a  lógica  da

distribuição.  Basta  observar  os  outros  países,  em  que  o  ente  federado  mais

valorizado é o Município. É ali que os recursos são distribuídos com mais força para

que  cheguem  até  o  cidadão  com  muito  mais  rapidez  e  qualidade  e  em  maior

quantidade. Basta analisar quanto custa uma obra federal e a mesma obra no Estado,

que custará 30%, 40%, 50%, ou 100% menos. E, no Município, o custo da mesma

obra  ficará  mais  baixo  ainda.  Então,  eu  não  entendo  essa  alta  concentração  de

recursos. E, quando se fala em educação, o Município tem de gastar 25% do seu

orçamento;  o  Estado,  como  se  percebe,  já  bateu  no  teto  máximo  do  seu

comprometimento; mas a educação não é de qualidade. Então, há de entender o

governo federal que, se quiser um país em nível muito mais elevado, tem de investir

em educação, como fizeram os países que evoluíram muito rápido nesses últimos 20

anos.  Ao saber  qual  o segredo desses países,  principalmente os  tigres  asiáticos,

como  Coreia  do  Sul,  Singapura,  o  próprio  Japão,  há  mais  tempo,  vimos  que  a

evolução iniciou-se pela educação.

Estive na China há pouco tempo e vi  como a educação é valorizada e como é

diferente a maneira como pensam o futuro.  Temos de repensar o nosso Brasil.  A

nossa educação precisa passar  por um novo modelo em que o investimento seja

maior. É triste, como Deputados, recebermos “e-mails” e mais “e-mails”. Hoje mesmo

recebi dois “e-mails”, que li de manhã, com as pessoas já falando em trancar sua

faculdade porque não conseguem pagar a mensalidade cara. São jovens que têm na

vida um ideal de crescer e formar-se na faculdade, de ter uma profissão e um diploma

de  ensino  superior,  mas,  infelizmente,  suas  condições  financeiras  não  suportam.

Percebemos que há um modelo em que,  infelizmente,  muita  gente  tem sonhos e

inteligência  suficiente,  mas  o  Brasil  tem  sido  perverso  com  essa  classe.  É  uma

preocupação. O governo federal precisa repensar essa distribuição e colocar esses
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jovens gratuitamente nas faculdades,  como também oferecer  qualidade no ensino

fundamental,  dar  aos  Municípios  condições  de  pagar  melhor,  agir  para  que  haja

estradas  melhores  para  os  alunos  irem às  faculdades  e  às  escolas  municipais  e

estaduais.

Falando  nisso,  nosso  Governador  fez  mais  de  7.000km  de  rodovias,  o  que

melhorou muito e facilitou o transporte desses alunos. Agora, com o Caminhos de

Minas, se Deus quiser, poderá fazer mais, para levar mais facilmente esses jovens às

faculdades. É o caso de Jacuí a São Sebastião do Paraíso, onde já conseguimos o

asfalto. Agora seria Jacuí a Fortaleza de Minas, para nossos jovens estudarem em

paz e não terem de sofrer com a poeira e o barro. Esse é também o projeto que está

no Caminhos de Minas, que facilitará nossa educação. Temos exemplos importantes.

Uma das coisas que me assusta neste Brasil é o avanço das drogas, principalmente

nas escolas. Cada dia mais o “crack” chega às crianças novas, e isso nos preocupa

muito.  Mas  vemos  experiências  importantes  e  queremos  louvar  e  parabenizar  a

Polícia Militar, que, pelo Proerd, tem oferecido informação, conhecimento e carinho

àquelas  crianças,  colocando-as  longe  dessas  drogas.  Precisamos  de  projetos  e

programas  como  esse  do  Proerd.  O  Proerd  precisa  chegar  a  todas  as  crianças

mineiras  e  brasileiras,  porque  é  um  dos  programas  mais  bem-sucedidos  que

conheço, que o poder público pode desenvolver e que deu resultado no que se refere

a  manter  essas  crianças  longe  das  drogas,  porque  realmente  essa  é  uma

preocupação. E o “crack” já chega a qualquer cidade, a qualquer povoado ou Distrito,

e agora até à zona rural. É muito preocupante. Uma família em que chega o “crack” é

inteiramente  destruída,  não  só  aquela  criança,  aquele  jovem.  Toda  a  família  é

destruída e paga muito caro.

Voltando à indicação da Sra.  Anali  de Resende Peixoto,  manifestamos o nosso

apoio e a nossa crença de que ela será uma grande Conselheira, para produzir muito

para a educação mineira e fazer a diferença. Então, Sr. Presidente, encerro minhas

palavras  enfatizando meu respeito  ao  Conselho  Estadual  de Educação.  Todas as

vezes em que tive de fazer alguma atividade no Conselho, para buscar cursos para a

nossa  região,  para  trabalhar  os  cursos  profissionalizantes,  tive  uma  atenção

diferenciada, especial. Por isso a nossa manifestação de apoio e desejo de sucesso e



390
____________________________________________________________________________

o nosso compromisso de estarmos juntos e apoiando Anali de Resende Peixoto como

Conselheira  no  nosso  Conselho  Estadual  de  Educação.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Carlos Miranda) - Não há outros oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1ª Fase, a Presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei

nº 20.846, que dispõe sobre a declaração de áreas de vulnerabilidade ambiental e dá

outras  providências.  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 Duarte Bechir. Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir, para

emitir seu parecer.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 20.846

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  n° 20.846,  que  dispõe  sobre  a  dec laração  de  Áreas  de

Vulnerabilidade Ambiental e dá outras providências.

Por  meio  da  Mensagem  n° 181/2012,  publicada  no  “Diá rio  do  Legislativo”  de

4/1/2012, o Chefe do Poder Executivo encaminhou, para apreciação desta Casa, as

razões do veto.

Esgotado  o  prazo  de  30  dias  para  apreciação  do  veto  sem  que  tenha  havido

deliberação  e  incluída  a  proposição  na  ordem  do  dia,  nos  termos  do  art.  145,

combinado com o art. 222, do Regimento Interno, o Presidente designou este relator
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para, em 24 horas, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

Nos termos da Mensagem no 181/2012, o Governador do Estado vetou os arts. 6º,

7º e 8º da Proposição de Lei nº 20.846.

O primeiro dispositivo pretende definir  a composição do Conselho Consultivo do

Parque Estadual da Serra do Rola Moça. O segundo visa alterar a composição do

Conselho Estadual do Patrimônio Público Cultural. Por fim, o terceiro objetiva afastar

da proteção da Lei no 15.082, de 2004, os tributários do Rio Cipó.

No tocante aos arts. 6o e 7o, o Governador sustenta que a promoção das referidas

alterações  por  lei  de  iniciativa  parlamentar  viola  o  inciso  XIV  do  art.  90  da

Constituição  do  Estado.  Ressalta,  porém,  ter  determinado  à  equipe  de  Governo

empreender  estudos com vistas  à elaboração de atos  normativos que encampem

validamente o conteúdo da proposição aprovada por esta Casa Legislativa. Assim,

cumpre-nos aguardar a oportuna iniciativa do Governador do Estado, à vista do inciso

III do art. 66 da Constituição mineira, em que pese ao disposto no § 2o do seu art. 70.

Quanto ao art. 8o, o Chefe do Poder Executivo estadual alega que o afastamento

dos  tributários  do  Rio  Cipó  da  proteção  prevista  pela  Lei  nº  15.082,  de  2004,

importaria na tolerância à degradação da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, o que

vai  de  encontro  aos  propósitos  do  governo  do  Estado,  que  executa  uma  ação

específica visando à revitalização dessa bacia no âmbito do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – 2012-2015.

Cumpre  ressaltar,  além  disso,  que  a  proteção  instituída  pela  tipologia  rio  de

preservação permanente não é impeditiva do uso desses cursos d´água e de suas

margens.  Ao  contrário,  entre  os  princípios  apontados  na  referida  norma  estão  o

fomento a atividades como as práticas náuticas, a pesca amadorística e a educação

ambiental.  Com  isso,  realçam-se  os  benefícios  econômicos  e  ambientais  da

manutenção dos afluentes do Rio Cipó como rios de preservação permanente

Destaque-se,  além  disso,  que  a  referida  lei  prevê  casos  de  utilidade  pública  e

interesse social em que poderão ocorrer intervenções modificadoras desses cursos d

´água. Esses casos são disciplinados por meio do Decreto nº 45.417, de 2010, que

define a utilidade pública como a obra de infraestrutura destinada ao serviço público
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de  saneamento  ou  de  transporte  necessária  à  transposição  de  curso  d´água,  e

caracteriza como de interesse social as intervenções necessárias à manutenção da

integridade da vegetação nativa.

Como se observa, os rios de preservação permanente se alinham aos princípios do

desenvolvimento sustentável, conciliando a proteção ambiental com a realização de

atividades  econômicas  de  impacto  controlado  –  que,  por  sua  vez,  podem  ser

impulsionadas pela própria conservação das paisagens.

Tendo em conta esses aspectos, somos pela manutenção dos vetos aos arts. 6º, 7º

e 8º da Proposição de Lei no 20.846.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial à Proposição de

Lei no 20.846.

Questão de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, tendo em vista a clara inexistência

de  quórum,  peço-lhe  que  encerre,  de  plano,  a  reunião  e  que  continuemos  com

existência de quórum em outro momento.

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

extraordinária de amanhã, dia 11, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e

para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Ivair Nogueira e João Leite (substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação da

Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
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o Presidente,  Deputado Célio  Moreira,  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  de  correspondência  do  Sr.  Edilson  Gonçalves  Silva,  representante

legal  das  Associações  de  Moradores  das  Localidades  do  Mimoso,  Borá,  Melivre,

Mandacaru,  Taquaril  e  Riachinho,  do  Município  de  Montes  Claros,  protestando,

através de abaixo-assinado, contra a implantação do aterro sanitário na região do

Mimoso, e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, em 17/3/2012, do

Sr.  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Diretor-Presidente  da  Copasa-MG.  O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.582/2012, em turno único, do

qual designou como relator o Deputado Sávio Souza Cruz. A Presidência informa que

foram redistribuídas as relatorias dos Projetos de Lei nºs 265/2011, em turno único, e

276/2011, no 1º turno (Deputada Luzia Ferreira); 98/2011, parecer sobre emenda de

1º turno, 1.799 e 1.821/2011, no 1º  turno (Deputado Célio Moreira);  e 632,  873 e

1.273/2011, no 1º turno (Deputado Delvito Alves). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e  votação,  é  aprovado,  em

turno único, o Projeto de Lei nº 2.800/2012 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz), que

recebeu parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos

a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio

Moreira,  Luzia  Ferreira,  Ivair  Nogueira,  Rogério  Correia  e  Durval  Ângelo  em  que

solicitam sejam encaminhados ao IEF e à Copasa-MG pedido de providências para

que  implantem as  disposições  previstas  pela  Lei  Estadual  nº  16.197/2006 e  seja

criado um grupo de trabalho com os seguintes órgãos: IEF, Copasa-MG, Prefeituras

de Betim e Contagem, Ministério  Público Estadual,  Polícia Militar,  Associação dos

Moradores do Entorno da Várzea das Flores, Associação de Proprietários de Áreas

da  Várzea  das  Flores,  Secretaria  Estadual  de  Turismo,  Ouvidoria  Ambiental  do

Estado, Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte e
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Conselho Empresarial de Política Urbana da ACMinas; Célio Moreira, Ivair Nogueira,

Rogério Correia e Durval Ângelo em que solicitam seja encaminhado ao Governador

do Estado pedido de providências para editar o decreto que regulamentará a Área de

Proteção Ambiental - APA - da Vargem das Flores; Célio Moreira, Luzia Ferreira, Ivair

Nogueira,  Rogério  Correia,  Carlin  Moura,  Liza  Prado  e  Durval  Ângelo  em  que

solicitam  seja  realizada visita  a  Várzea das  Flores  para  verificar  os  problemas  e

demandas  da  região  apresentados  durante  a  audiência  pública  realizada  em

15/3/2012; Célio Moreira, Ivair Nogueira, Rogério Correia e Durval Ângelo em que

solicitam seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Betim pedido de providências

para destinar um local para guarda de veículos apreendidos pela Polícia Militar no

Município;  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  sejam  encaminhadas  as  notas

taquigráficas da reunião de 15/3/2012 às Sras. Marta Alves Larcher, Coordenadora

das Promotoria de Justiça de Defesa da Habitação e Urbanismo, Lilian Maria Ferreira

Marotta  Moreira,  Promotora  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio

Histórico e Cultural,  Habitação e Urbanismo, Claudia Pires, Conselheira Titular  de

Política Urbana e Conselheira Federal do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Juliana

Renault Vaz, Presidente da Associação Pro-Civitas dos Bairros São Luís e São José,

e  aos  Srs.  Marcio  Araújo  de  Lacerda,  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte,  Iran

Barbosa, Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Flávio Marcus Ribeiro de

Campos, Presidente da Associação dos Amigos da Pampulha, ao Instituto Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional e ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico

de  Minas  Gerais;  e  Sávio  Souza  Cruz  em  que  solicita  sejam  encaminhados  ao

Governador  do  Estado,  ao  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, ao Secretário de Estado de Fazenda, ao Procurador-

Geral do Ministério Público do Estado, ao Advogado-Geral do Estado, à Defensora

Pública-Geral do Estado, ao Diretor-Geral do IEF, à Diretora-Geral do Instituto Mineiro

de Gestão das Águas, ao Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente, ao

Presidente da Federação das Indústrias do Estado, ao Presidente da Federação da

Agricultura e Pecuária do Estado, ao Presidente da Federação do Comércio de Bens,

Serviços e Turismo do Estado, ao Presidente da Federação dos Trabalhadores na

Agricultura do Estado, à Superintendente Executiva da Associação Mineira de Defesa
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Ambiental,  ao  Coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de

Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural,  Habitação e

Urbanismo do Ministério  Público  do  Estado,  ao Presidente  da  Comissão de Meio

Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil/MG e ao Ouvidor Ambiental do Estado

as cópias do Projeto de Lei nº 2.181/2011, deste Deputado, e o parecer da Comissão

de Constituição e Justiça para o 1º turno do projeto, que dispõe sobre a aplicação do

princípio da legalidade nos casos ambientais que menciona,  para conhecimento e

exame em face dos seguintes diplomas normativos do Estado: a) Decreto nº 44.844,

de 25/6/2008, b) Deliberação Normativa Copam nº 74, de 9/10/2004, e c) Resolução

Semad  nº  870,  de  30/12/2008.  Em  seguida,  são  rejeitados  requerimentos  do

Deputado Rogério Correia (2)  em que solicita  seja realizada reunião de audiência

pública para debater o Sistema Rio Manso a ser implantado pela Copasa-MG através

de  Parceria  Público-Privada  e  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  no

Município de São José da Lapa para debater a insuficiência no abastecimento de

água na localidade. Ato contínuo, são recebidos pela Presidência requerimentos dos

Deputados Délio Malheiros (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater a cobrança devida pelas empresas mineradoras na exploração

dos recursos hídricos estaduais e seja realizada reunião de audiência pública para

debater o impacto ambiental que pode acarretar a atividade de mineração nas serras

do Município de Lima Duarte, na Zona da Mata; Alencar da Silveira Jr. (2) em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  as  restrições

impostas  pelos  órgãos  ambientais  que  impedem  ou  atrasam  o  andamento  das

diversas obras no Estado e seja realizada reunião de audiência pública conjunta com

a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater a qualidade e o

tipo  das  sacola  plásticas  comercializadas  no  Estado;  e  Gilberto  Abramo em  que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  situação  da

aquicultura no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente - Sávio Souza Cruz - João Leite.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER, EM 28/3/2012

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Luzia Ferreira e

Rosângela  Reis  e  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número

regimental, o Presidente “ad hoc”, 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.  A  seguir,  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente  assinadas,  e  convida  a  Deputada  Rosângela  Reis  para  atuar  como

escrutinadora. Feitas a votação e a contagem dos votos, a escrutinadora anuncia que

foram registradas três cédulas de votação e que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e a

Deputada Rosângela Reis receberam três votos cada um, para Presidente e Vice-

Presidente, respectivamente. Logo após, o Presidente “ad hoc ” empossa como Vice-

Presidente  a  Deputada Rosângela  Reis  e lhe  passa a direção dos  trabalhos.  Ato

contínuo, a Vice-Presidente empossa como Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva e lhe passa a direção dos trabalhos. Em seguida, a Presidência designa relatora

da matéria a Deputada Luzia  Ferreira e fixa o horário das reuniões ordinárias  às

terças-feiras, às 16 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, 3 de abril de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente – Luzia Ferreira – Doutor Viana.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO SR. HUBERT BRANT MORAES

PARA DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINAS

GERAIS – ARSAE-MG -, EM 29/3/2012

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rômulo Viegas,

Pompílio  Canavez  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está
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presente,  também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Rômulo  Viegas,  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 proceder à

arguição pública do Sr. Hubert Brant Moraes, indicado pelo Governador do Estado

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 -,  e  à

apreciação do parecer do relator; e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência concede a palavra ao Sr. Hubert Brant Moraes para sua explanação; ao

relator,  Deputado Pompílio  Canavez,  e  aos demais  parlamentares  presentes,  que

formulam  questões  ao  indicado,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

Prosseguindo,  passa  a  palavra  ao  Deputado  Pompílio  Canavez  para  proceder  à

leitura de seu parecer, que conclui pela aprovação da indicação do Sr. Hubert Brant

Moraes para o cargo de Diretor da Arsae-MG. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença do

indicado, dos parlamentares e dos demais participantes, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 29 de março de 2012.

Rômulo Viegas, Presidente – Luiz Henrique – Pompílio Canavez.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/4/2012

Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  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
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proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios  dos  Srs.  Renalberto  Lima da Silva,  Presidente  da  Cooperativa  de  Rondas

Noturnos, encaminhando cópia do ofício direcionado ao Ten.-Cel. PM Sílvio Augusto

de Carvalho, Comandante do 25º Batalhão da PMMG em Sete Lagoas, que contém

denúncias  de  procedimento  da  polícia  militar  em  abordagem  a  um  moto-vigia;

Guilherme  de  Azeredo  Passos,  Juiz  de  Direito  da  Vara  de  Execuções  Criminais,

solicitando os dados complementares do sentenciado Bruno Rodrigues de Souza, por

parecer  tratar-se  de  homônimo;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício da Sra. Maria Coeli Simões

Pires, Secretária de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais (16/3/2012); e

dos Srs. Alair Soares Mendonça, Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais e

Fiscais de Teófilo Otôni; Lafayette de Andrada, publicada no Diário do Legislativo do

dia (17/3/2012). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.349/2011,

no 1º  turno,  para o qual  designou o Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  como relator.

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 2.763/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

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

requerimentos  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  (2)  em  que  solicita  seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais lotados na 15ª Companhia PM

ESP/49 BPM,  pela  atuação  em  operação  que  culminou  na  apreensão  de  20 mil

pedras de “crack” e  9 kg da droga em tabletes,  nesta Capital;  seja encaminhada

manifestação de aplauso aos policiais civis que tiveram atuação direta na apuração

do  homicídio  do  Sr.  Lucas  Pereira,  no  Município  de  Bonfinópolis  de  Minas,  cujo

trabalho possibilitou a decretação da prisão cautelar dos homicidas. É recebido pela

Presidência o requerimento do Deputado Célio Moreira em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  em  Corinto,  para  discutir  a  segurança  pública  no

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.
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Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

João Leite, Presidente – Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues - Duarte Bechir.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 3/4/2012

Às 10h15min, 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 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  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 2.752/2012. Retira-se do recinto o Deputado Antônio Júlio. 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, dos Deputados Délio Malheiros,

Duilio  de Castro e Carlos Henrique(2) em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública para discutir e avaliar o atraso nas obras do BRT e no repasse dos

recursos do Governo Federal para modernização e ampliação das Linhas 1 e 2 do

Metrô de Belo Horizonte, bem como os efeitos desse atraso para os consumidores da

Capital  mineira;  e  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  bancada  mineira  no

Congresso Nacional pedido de providências para que não ocorra atraso no repasse

dos recursos do Governo Federal das obras do BRT para ampliação e modernização

das Linhas 1 e 2 do Metrô 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, 10 de abril de 2012.
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Liza Prado, Presidente – Duílio de Castro – Carlos Henrique.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

3/4/2012

Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite,  Fabiano Tolentino e André Quintão,  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

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 apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos  de Lei  nºs  2.899/2012 (Fabiano Tolentino),  2.910/2012 (André Quintão)  e

2.931/2012 (Deputado Marques Abreu), todos em turno único. Passa-se à 2ª Fase da

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

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 2.809/2012 (Deputado André Quintão), que recebeu

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

2.741/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.583 e 2.737/2011. 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  Rogério  Correia  em  que  pleiteia  seja

solicitada ao governo do Estado cópia  do contrato de  parceria público-privada do

complexo Mineirão-Mineirinho e do Estádio Independência; Zé Maia em que solicita

seja realizada reunião  de audiência  pública desta  Comissão em conjunto com as

Comissões  de  Cultura,  de  Segurança  Pública,  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com o objetivo de discutir o

Projeto de Lei nº 158/2011; Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada reunião
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de audiência pública em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, para apurar

possível  violação de direitos coletivos em processo de liberação de alvará para a

utilização do  Estádio  Nassri  Matta,  de  propriedade  do  América  Futebol  Clube de

Teófilo  Otoni;  Marques  Abreu,  Tadeu  Martins  Leite,  Fabiano  Tolentino,  Gustavo

Perrella,  André  Quintão  em  que  solicitam  seja  encaminhada  cópia  das  notas

taquigráficas desta reunião às universidades públicas do Estado; e Alencar da Silveira

Jr.,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a

comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios 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, 10 abril de de 2012.

Marques Abreu, Presidente – Tadeu Martins Leite – Gustavo Perrella.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 4/4/2012

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Carlin Moura, Neilando Pimenta e Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão.

Está  presente,  também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

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

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” em 16/3/2012,

da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado da Casa Civil e de Relações

Institucionais. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  1.551/2011  e

2.785/2012  (Deputado  Bosco);  2.857/2012  (Deputado  Carlin  Moura);  2.828  e

2.904/2012  (Deputado  Neilando  Pimenta);  2.903/2012  (Deputado  Paulo  Lamac)  e
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2.939/2012 (Deputado Duarte Bechir). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 2.746/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.751, 2.758,

2.793,  2.794  e  2.795/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado o requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita

seja  realizada  reunião  conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Segurança

Pública para debater formas de conscientização de crianças e jovens sobre a forma

de utilização e a importância dos serviços de atendimento da Polícia Militar de Minas

Gerais  (190),  do  Corpo  de  Bombeiros  de  Minas  Gerais  (193)  e  do  Serviço  de

Atendimento  Móvel  de  Urgência  -  Samu  (192).  São  recebidos  pela  Presidência

requerimentos dos Deputados Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião

de  audiência  pública  para  debater  a  situação  da  Superintendência  Regional  de

Ensino do Município de Janaúba; Duarte Bechir (2) em que solicita sejam formulados

votos  de  congratulações  com a  Secretaria  de  Estado  de Educação  em  razão  do

trabalho desenvolvido pelos professores da rede estadual de ensino que ocasionou a

quinta vitória  consecutiva  dos alunos de Minas Gerais  na Olimpíada Brasileira de

Matemática das Escolas Públicas; e pela conquista, por aluno da rede pública de

ensino, da 1ª colocação no resultado geral do vestibular da UFMG; Carlin Moura (2)

em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de

informações sobre o projeto pedagógico que sustenta a implantação das chamadas

"salas unificadas" ou "turmas multisseriadas", em que convivem na mesma sala de

aula alunos do 1º ao 5º ano e alunos do 6º ao 9º ano; e seja realizada reunião de

audiência pública para debater a implantação das "turmas multisseriadas". Cumprida

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/4/2012

Às 10h55min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Sargento  Rodrigues  e  Adelmo  Carneiro  Leão  (substituindo  o  Deputado

Elismar  Prado,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Doutor  Wilson

Batista,  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 a discutir e votar proposições da Comissão. Em seguida, comunica o recebimento

da seguinte correspondência: telegrama do Sr. Paulo César Silva, Prefeito Municipal

de Poços de Caldas, e ofício do Sr. José Sacido Barcia Neto, Prefeito Municipal de

São Lourenço, ambos comunicando a impossibilidade de comparecer à reunião de

audiência pública realizada por essa Comissão no Município de Pouso Alegre, em

21/3/2012. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.041/2011, no 1º

turno, para o qual designou como relator o Deputado Doutor Wilson Batista. Passa-se

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

proposições  que dispensam a apreciação do Plenário.  Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.651 e 2.734/2011. 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 Rosângela Reis e Durval Ângelo em que solicitam seja realizada reunião

conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de

Direitos  Humanos e de Saúde para debater  em audiência  pública a situação das

pessoas com distrofia muscular,  especialmente no que se refere à substituição da

equipe  multidisciplinar  contratada  para  prestar  assistência  a  esses  pacientes  no

âmbito do SUS por servidores efetivos; Dalmo Ribeiro Silva (5) em que solicita seja

encaminhado ao Detran-MG pedido de providências para que seja implantada banca
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examinadora regional ou itinerante para o atendimento de pessoas com deficiência no

Estado;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e  ao  Conselho

Nacional  de Política Fazendária -  Confaz -  pedido de providências para que seja

concedida isenção do ICMS na aquisição de veículos por pessoa com deficiência;

seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para

que se mudem os critérios de seriação e classificação atualmente adotados, uma vez

que dificultam o trabalho das entidades que prestam atendimento especializado às

crianças  com  deficiência  auditiva,  conforme  demanda  apresentada  pelo  Instituto

Filippo Smaldone, do Município de Pouso Alegre; seja encaminhado à Secretaria de

Trabalho e Emprego pedido de providências para que sejam ampliados os programas

voltados à qualificação profissional da pessoa com deficiência; e seja encaminhado

ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de providências para que haja aumento

da fiscalização ao cumprimento da lei de cotas no setor público e privado, no que se

refere a vagas de emprego para pessoas com deficiência; Sargento Rodrigues em

que  solicita  seja  encaminhada  manifestação  de  aplauso  ao  Vereador  Leonardo

Mattos, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar  nº  40/2011  no  Senado  Federal  em  3/4/2012,  o  qual  concede

aposentadoria especial para pessoas com deficiência, apresentado pelo parlamentar

em seu mandato como Deputado Federal. O Deputado Adelmo Carneiro Leão retira-

se da  reunião.  Registra-se a  presença do Deputado Paulo  Lamac  (substituindo o

Deputado Elismar Prado, por indicação da Liderança do PT). Submetido a votação, é

aprovado  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja

formulada manifestação de aplauso à Deputada Federal Andreia Zito pela iniciativa de

apresentação da Proposta de Emenda à Constituição nº 270/2008, que garante ao

servidor que aposentar-se por invalidez permanente o direito aos proventos integrais

com paridade. É recebido pela Presidência requerimento do Deputado Bosco em que

solicita seja enviado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de

providência para a verificação da viabilidade de realizar convênio com o Ministério

Público  do  Estado  para,  em  conjunto  com  o  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos

Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e do Programa Estadual de Proteção e

Defesa do Consumidor - Procon -, adotarem medidas destinadas a garantir o direito
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de acesso dos consumidores com deficiência a produtos fabricados especialmente

para eles, bem como assegurar maior divulgação de seus direitos, inclusive quanto

ao  acesso  a  estabelecimentos  comerciais.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Elismar Prado – Sargento Rodrigues.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 9/4/2012

Às 19h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Duarte

Bechir e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,

a Deputada Luzia Ferreira e os Deputados Dinis Pinheiro e Rogério Correia. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, declara aberta a reunião

e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a debater a implementação do Fórum Estadual de

Educação e sua articulação com o Fórum Nacional de Educação. São convidados a

tomar assento à mesa as Sras. Maria Ceres Pimenta Spínola Castro, Secretária de

Estado de Educação em exercício; Santuza Abras, Vice-Reitora da Universidade do

Estado de Minas Gerais, representando o reitor, Dijon Moraes Júnior; e Áurea Noa

Lisboa  Leão,  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Educação,  representando  a

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e os Srs. Deputado Federal Nárcio Rodrigues,

Secretário  de  Estado de Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  de  Minas  Gerais,

representando  o  Governador  do  Estado;  Francisco  das  Chagas  Fernandes,

Secretário Executivo Adjunto do Ministério da Educação; e o Deputado Gil Pereira,

Secretário de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do

Norte de Minas. Em seguida, é concedida a palavra aos convidados para que façam

suas considerações inicias e exposições, conforme consta das notas taquigráficas.

Inicialmente,  é  concedida  a  palavra  ao  Deputado  Federal  Nárcio  Rodrigues,
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Secretário Executivo Adjunto do Ministério da Educação, após, ao Deputado Bosco,

autor do requerimento que deu origem ao debate. Em seguida, a Presidência passa a

palavra ao  Sr.  Francisco das Chagas Fernandes,  Secretário  Executivo Adjunto do

Ministério  da  Educação.  Nesse  momento,  o  Deputado  Dinis  Pinheiro  passa  a

Presidência ao Deputado Bosco e se retira da reunião. Em seguida, o Presidente

passa a palavra à Sra. Maria Ceres Pimenta Spínola Castro, Secretária de Estado de

Educação em exercício. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Paulo Lamac.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.914/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe aprova as  contas  do  Governador  do  Estado referentes ao

exercício de 2010.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  3/3/2012,  foi  o  projeto  distribuído  à

Comissão de Fiscalização Financeira  e  Orçamentária,  nos termos  do art.  218 do

Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Em conformidade com o rito regimental disposto no § 1º do art. 218, foi concedido

prazo  de  10  dias  para  apresentação  de  emendas.  No  decurso  desse  prazo,  os

Deputados Rogério Correia, Ulysses Gomes, Pompílio Canavez e Sávio Souza Cruz

apresentaram  o  Substitutivo  nº  1  ao  Projeto  de  Resolução  nº  2.914/2012.  Cabe,

então, a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

O projeto de resolução em análise visa aprovar as contas do Governador do Estado

relativas ao exercício de 2010 e resulta de deliberação desta Comissão, quando da

apreciação da Mensagem n° 40/2010, por meio da qual  as contas foram enviadas à

apreciação da Assembleia Legislativa.
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A Lei Orçamentária Anual – LOA – de 2010, Lei n° 18 .693, de 2010, estimou as

receitas estaduais em R$42,75 bilhões e fixou as despesas em igual importância, no

orçamento  fiscal.  O  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas  pelo

Estado estimou as fontes  e fixou os investimentos em R$5,25 bilhões. Durante o

exercício  foram  editados  228  decretos  de  abertura  de  créditos  adicionais,  que

incrementaram  o  orçamento  fiscal  inicial  em  15,05%,  isto  é,  R$6,43  bilhões,

resultando numa dotação autorizada no montante de R$49,19 bilhões.

A  execução  orçamentária  da  despesa  foi  da  ordem  de  R$46,05  bilhões,

representando um acréscimo de 12,01% em relação à despesa inicialmente prevista.

A execução orçamentária da receita foi de R$46,62 bilhões. O total arrecadado ficou

9,04% acima da receita inicialmente  prevista na LOA e 7,20% acima da previsão

atualizada. Quanto à execução das despesas por função de governo, constatamos

que,  nas  funções  sociais,  os  gastos  mais  significativos  foram  aqueles  com

previdência  social,  educação  e  saúde,  equivalentes  a  12,25%,  11,58%  e  9,90%,

respectivamente, do valor total realizado no exercício.

De  acordo  com  o  relatório  da  Auditoria-Geral  do  Estado,  o  Estado  aplicou  na

manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE – o valor de R$7,18 bilhões. Esse

valor  representou  27,46%  da  receita  resultante  de  impostos  e  transferências,

percentual superior ao mínimo estabelecido pela Constituição da República, de 25%.

Quanto aos repasses de recursos financeiros à Fundação de Amparo à Pesquisa de

Minas Gerais – Fapemig –, a análise dos demonstrativos contábeis revelou que o

valor repassado foi de R$229,55 milhões, ou seja, 1% da receita corrente ordinária

arrecadada no exercício, o que está conforme à determinação constitucional.

Quanto às despesas com ações e serviços públicos de saúde – ASPS –, o relatório

da  Auditoria-Geral  do  Estado  apresentou  demonstrativo  evidenciando  que  foram

aplicados em saúde R$3,25 bilhões, os quais, em face de uma receita vinculável de

R$26,14 bilhões, possibilitaram o alcance do índice de 12,43%. Contudo, o Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG – recomendou que sejam retirados

gradativamente  do  cômputo  do  cálculo  do  percentual  de  aplicação  em  ASPS  as

despesas realizadas com clientelas fechadas para atendimento a Polícia Militar de

Minas Gerais – PMMG –, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
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erais – Ipsemg – e Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais –

IPSM – e os gastos com saneamento urbano realizados pela Copasa.

A despesa com pessoal  não pode exceder 60% da receita corrente líquida, nos

termos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – (Lei Complementar Federal nº 101,

de  2000).  A  esse  respeito,  observa-se  que  o  Poder  Executivo  comprometeu  o

percentual  de  48,61%,  ficando abaixo  do limite  de  49%, contudo,  acima do limite

prudencial que é de 46,55%. Já o gasto global para toda a administração pública

atingiu 57,69% (0,69% acima do prudencial).

Em relação à meta de resultado primário, fixada pelo Anexo de Metas Fiscais da Lei

de Diretrizes Orçamentárias – LDO – em R$1,61 bilhão, verificamos que o Estado

apresentou  um  montante  efetivamente  realizado  na  execução  orçamentária  de

R$1,85 bilhão. Entretanto, apesar de o resultado primário ter sido superior em 15,09%

à meta fixada, não foi suficiente para cobrir o serviço da dívida, uma vez que seu

saldo  tem  aumentado  ao  longo  dos  anos.  Ressalta-se  que  a  maior  parte  do

endividamento do Estado está amparada pela Lei Federal  nº 9.496, de 1997,  e é

corrigida pelo IGP-DI,  o qual, à exceção do exercício de 2009, vem apresentando

crescimento superior ao dos demais indicadores que medem a variação de preços na

economia brasileira.

Quanto ao resultado nominal, a meta proposta na LDO projetada para 2010 era de

R$7,88 bilhões, e o resultado obtido no exercício foi de R$8,37 bilhões, superior à

previsão em 6,14%, demonstrando o crescimento da  dívida  fiscal  líquida além do

esperado. Apesar de o Estado não ter cumprido o disposto no art. 9º da LRF, não foi

necessária a limitação de empenho, porque o limite foi ultrapassado apenas no último

bimestre, e a publicação do demonstrativo ocorreu somente em 28/1/2011.

O Substitutivo  nº  1 apresentado ao  Projeto de  Resolução nº  2.914/2012 tem o

objetivo  de  rejeitar  as  contas  do  Governador  do  Estado relativas ao  exercício  de

2010,  por  considerar  insanáveis  os  problemas  relativos  à  demonstração  do

cumprimento das vinculações constitucionais à saúde e à educação.

De acordo com a justificação dos autores, a inclusão nos gastos com saúde dos

investimentos  em  saneamento  efetuados  pela  Copasa  e  dos  referentes  ao

atendimento  à  saúde  de  servidores  executado  por  entidades  fechadas  como  o



409
____________________________________________________________________________

Ipsemg e o IPSM estão em desacordo com o art. 196 da Constituição da República.

O  TCE-MG,  a  que  compete  a  emissão  de  parecer  prévio  sobre  as  contas  do

Governador do Estado, considerou que o fato mencionado não impede a aprovação

das contas. Porém, recomendou que tais gastos sejam gradativamente retirados do

cômputo do cálculo do percentual  mínimo de aplicação em despesas com ASPS,

estabelecido pela Emenda à Constituição da República nº 29, de 2000.

Vale lembrar a promulgação da Lei Complementar Federal nº 141, de 2012, que

regulamentou o art. 98 da Constituição da república, segundo a qual não constituirão

despesas com ASPS a assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso

universal e o saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas

com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa

finalidade.  Essa lei,  no  entanto,  entrou  em vigor  em janeiro  de  2012  e produzirá

efeitos somente a partir da execução orçamentária do exercício corrente.

Com  relação  aos  gastos  com  a  educação,  as  despesas  com  inativos  foram

computadas para compor o cálculo do mínimo constitucional. Segundo os autores do

substitutivo, a inclusão de tais despesas está em desacordo com os arts. 70 e 71 da

Lei  Federal  nº  9.394,  de  1996,  conhecida  como  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educação. No entendimento da Corte de Contas, apenas as despesas referentes à

função Cultura e Desporto e Lazer, à publicação dos atos do setor de educação na

imprensa  oficial,  aos  restos  a  pagar  não  processados,  aos  provenientes  do

cancelamento de restos a pagar em 2010, e ainda a receita de aplicações financeiras

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização

dos  Profissionais  da  Educação  –  Fundeb  –  devem  ser  desconsiderados  para  o

cômputo do mínimo constitucional. Com a exclusão desses gastos, o percentual foi

reduzido de 27,32% para 27,28%, restando cumprido o mínimo constitucional.

Os  autores  do  substitutivo  apontam  também  que  a  Cemig  Holding  apresentou

execução orçamentária superior em 62,4% do crédito autorizado na conta “Aporte de

capital – Cemig”. A Corte de Contas, por sua vez, recomendou à empresa que, em

exercícios  futuros,  sejam  alinhados  os  dispositivos  constantes  do  orçamento  de

investimento à legislação pertinente.

Com relação às transferências  voluntárias  em  período eleitoral,  o  TCE-MG não
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apontou  irregularidades,  mas  apenas  duas  pendências,  que  foram  devidamente

justificadas,  e  entendeu  ser  pertinente  a  elaboração  de  adendo  à  Resolução  nº

1.794/2009, da Secretaria de Estado da Saúde, que institui incentivo financeiro para

melhoria  da  infraestrutura  da  atenção  primária  à  saúde,  no  âmbito  do  Projeto

Estruturador Saúde em Casa, com o objetivo de adequar o § 1º do art. 4º, relativo à

dotação orçamentária, à Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 2010.

Concordamos, portanto, com a decisão do Plenário do TCE-MG, que entendeu que

as  falhas  e  deficiências  constatadas  na  prestação  de  contas  em  análise  não

comprometeram  a  gestão  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do

Estado,  uma vez  que não  se  encontraram  indícios  de  malversação dos  recursos

públicos.

Conclusão

Em face  do exposto,  opinamos  pela  aprovação,  em turno  único,  do  Projeto  de

Resolução nº 2.914/2012 e pela rejeição do Substitutivo nº 1.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Romel Anízio - Doutor Viana - João Vítor Xavier.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.966/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Bairro Moreiras –

ACPPRM –, com sede no Município de Carandaí.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.966/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Bairro Moreiras – ACPPRM –, com
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sede no Município de Carandaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 13, parágrafo

único, que as atividades de seus diretores, conselheiros, associados, benfeitores ou

equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,

bonificações ou quaisquer vantagens ou benefícios; e, no art. 29, que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

dotada de personalidade jurídica  e  inscrita  no  Conselho  Municipal  de  Assistência

Social ou no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, com sede e

atividades no Município de Carandaí.

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,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.966/2012 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores Rurais do Moreira – ACPPRM –, com sede no Município de

Carandaí.”.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Luiz Henrique - Gustavo

Valadares - Bruno Siqueira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.967/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária e Habitacional de Cipotânea – ACHC –,

com sede no Município de Cipotânea.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.967/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  e  Habitacional  de  Cipotânea  –  ACHC  –,  com  sede  no

Município de Cipotânea.

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.  36,  que as

atividades  de  seus  Diretores  e  associados  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de qualquer lucro e vantagem; e, no art. 44, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou

a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.967/2012 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Luiz  Henrique,  relator  –  Gustavo  Valadares  –

Glaycon Franco – Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.968/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Unidos  do  Barranco,  com  sede  no

Município de Bias Fortes.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.968/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Unidos do Barranco, com sede no Município de Bias Fortes.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

cadastro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.968/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.970/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Agricultores  Familiares Feirantes  de Turmalina,

com sede no Município de Turmalina.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.970/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares Feirantes de Turmalina – Aftur –, com sede no

Município de Turmalina.

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.  22,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  instituidores  e  associados  não  serão

remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,
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bonificação ou vantagem; e, no art. 24, § 1º, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  juridicamente

constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade

pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.970/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique - Glaycon

Franco - Bruno Siqueira;

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.016/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a entidade SOS Ação Mulher Família de Uberlândia, com

sede no Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  23/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.016/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade  SOS  Ação  Mulher  Família  de  Uberlândia,  com  sede  no  Município  de

Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 12, que seus

Diretores não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens; e,

no  art.  26,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere registrada no Conselho Municipal  ou Nacional  de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.016/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gustavo Valadares - Glaycon

Franco - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 490/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº 490/2011, fruto

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.216/2008,  institui  o  Programa Jovem

Universitário – Educação com Trabalho e dá outras providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,

Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A requerimento

desta  Comissão,  o  projeto  foi  baixado  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de

Trabalho e Emprego, que se manifestou favoravelmente a sua aprovação.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, legalidade e constitucionalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  sob  comento  tem  por  objetivo  instituir  o  programa  Jovem

Universitário – Educação com Trabalho, cuja finalidade seria auxiliar economicamente

os  egressos  do  ensino  médio  aprovados  em processo seletivo  para  ingresso em
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instituição de ensino superior a fim de que não abandonassem os estudos.

Nos termos do projeto original,  o  governo do Estado estaria autorizado a firmar

convênios  com  empresas  e  demais  instituições  interessadas  em  participar  do

programa, que se comprometeriam a financiar os estudos de seus estagiários. As

empresas conveniadas, por sua vez, contariam com uma contraprestação do poder

público.

As políticas públicas adotadas pelo governo brasileiro para a ampliação do acesso

à  educação  superior,  implementadas  a  partir  da  década  de  1960,  atribuíram

principalmente à iniciativa privada a tarefa de atender à demanda da população por

educação superior. Em 2010, as instituições privadas responderam por 74,45% das

matrículas desse nível de ensino no País e, em Minas Gerais, das 309 instituições de

ensino superior – IES –, 29 são públicas e 280 privadas, sendo que, dos 558 polos de

ensino superior a distância, 117 são públicos e 441 privados, conforme demonstram

os  dados  do  Censo  de  Educação  Superior  realizado  pelo  Instituto  Nacional  de

Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep.

No entanto, o incentivo ao ensino superior privado para a expansão acelerada da

oferta de vagas encontra sérias restrições no poder aquisitivo do público a que se

destina. Ainda que houvesse número suficiente de vagas na educação superior para

toda a população de jovens na faixa dos 18 aos 24 anos, a maioria deles não teria

condições financeiras para custear os estudos em instituições privadas. O resultado

do expressivo aumento do número de instituições privadas de ensino superior foi uma

grande elitização do perfil dos alunos.

Com o advento da Constituição de 1988, iniciou-se um amplo debate acerca de

alternativas que garantam a todos o ingresso e a permanência no ensino superior,

com  vistas  a  dar  cumprimento  ao  preceituado  pelo  art.  208  da  Carta  Magna,

particularmente com relação ao direito de acesso aos níveis mais elevados do ensino,

da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.

Hoje há o entendimento de que a política para a educação deve realizar-se sob a

perspectiva  da  educação  como  bem  público,  destinada  a  todos  indistintamente,

mediante inserção no campo dos direitos sociais.  Assim, os governos passaram a

adotar  medidas que viabilizassem, além da ampliação das vagas  e do  acesso,  a
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permanência dos estudantes na educação superior, como, por exemplo, as políticas

de cotas nas universidades, a concessão de bolsas e o financiamento estudantil.

No âmbito federal, a instituição do Fundo de Financiamento Estudantil – Fies – e o

Programa Universidade para Todos – Prouni – são as ações mais robustas dentro da

política  de  acesso  à  educação  superior,  que  verdadeiramente  rompem  com  a

limitação imposta pela condição econômica e abrem oportunidades para que cada

vez  mais  estudantes  provenientes  das  camadas  sociais  economicamente  menos

favorecidas possam concluir esse nível de ensino.

O governo de Minas Gerais também promove ações com esse mote, tal como o

Programa de Bolsas de Estudo – Prouemg –, que se propõe a auxilar financeiramente

os estudantes carentes matriculados nas fundações associadas à Universidade do

Estado  de  Minas  Gerais  –  Uemg  –  para  quitação  de  mensalidades  escolares  e

reserva  de  vagas  na  Uemg  e  na  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  –

Unimontes –, com foco em alunos carentes afro-descendentes ou egressos de escola

pública, alunos com com deficiência e indígenas, nos termos da Lei nº 15.259, de

27/7/2004.

Apesar de essas importantes iniciativas contribuírem para a ampliação do acesso à

educação superior, há que destacar que somente 13,9% dos jovens brasileiros entre

18 e 24 anos estão matriculados nesse nível de ensino, número bastante inferior à

meta de 30% estabelecida no Plano Nacional de Educação aprovado pela Lei Federal

nº 10.172, de 9/1/2001.

As causas para que tão poucos jovens estejam matriculados no ensino superior são

muitas e passam também pelos problemas estruturais ainda enfrentados pelo nível da

educação básica. Entretanto, para que seja atingida a meta de 30% determinada no

Plano  Decenal  de  Educação  para  o  Estado,  instituído  pela  Lei  nº  19.481,  de

12/1/2011,  é  necessário  incrementar  as  ações  que  incidem  diretamente  sobre  o

acesso  e  a  permanência,  como,  por  exemplo,  a  concessão  das  bolsas  e  outras

formas  alternativas  de  custeio  das  mensalidades  escolares,  tal  como  pretende  a

proposição sob comento.

O projeto em análise é idêntico à Lei nº 10.959, de 28/11/2001, aprovada no Estado

de São Paulo, que institui o Programa Jovem Universitário – Educação com Trabalho.
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Parece-nos importante lembrar que em 2001 as intervenções do poder público em

termos de auxílio aos estudantes do ensino superior eram bastante incipientes e que

em 2011 a situação é bem diferente.

Em que pesem os elevados propósitos que inspiraram o autor da proposição e o

fato de que lei idêntica tenha sido aprovada em no Estado de São Paulo, reafirmamos

o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça sobre a vedação ao Poder

Legislativo de editar normas criando programas ou autorizando o Poder Executivo a

firmar convênios, o qual reflete o entendimento vigente do Supremo Tribunal Federal

Considerando a relevância da matéria, contudo, a referida Comissão vislumbrou a

possibilidade  de  incluir  o  conteúdo  essencial  do  projeto  na  Política  Estadual  de

Juventude,  a Lei  nº  18.136,  de 14/5/2009,  e apresentou substitutivo à proposição

original.  Ademais,  chamada  a  se  manifestar  sobre  a  proposição,  a  Secretaria  de

Estado  de  Trabalho  e  Emprego  se  posicionou  favoravelmente  à  aprovação  da

proposição  na  forma  do  substitutivo  proposto  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Estamos  de  acordo  com  a  Comissão  precedente  em  relação  à  inclusão  de

dispositivos  na  lei  mencionada.  Entretanto,  constatamos  que  os  conteúdos  dos

incisos VIII  e  X a serem incluídos no art.  5º  da Lei  nº  18.136,  de 2009,  já estão

previstos nos incisos VI e XIII do art. 4º da mesma lei, que tratam respectivamente do

acesso  do  jovem  ao  mercado  de  trabalho  e  da  democratização  do  acesso  e

permanência  na  educação  superior.  A matéria  também  está  prevista  nas  ações

estratégicas  e  metas  para  a  educação  superior  dispostas  no  Plano  Decenal  de

Educação, como se pode verificar a seguir:

"Ações Estratégicas:

4.1.2  –  Ampliar  as  vagas  de  estágio  supervisionado,  por  meio  de  convênios

firmados com os órgãos gestores de escolas públicas.

4.1.3 – Expandir a oferta de cursos na Universidade Estadual de Minas Gerais –

Uemg  –  e  na  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  –  Unimontes  –,  nas

modalidades a distância e presencial, nos turnos diurno e noturno, considerando a

autonomia universitária e as peculiaridades regionais.

Metas:
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4.2.2 – Prover, até o final da vigência deste Plano, a oferta da educação superior

pública estadual para 100% (cem por cento) dos concluintes do ensino médio e, no

mínimo, para 30% (trinta por cento) dos jovens de 18 a 24 anos, garantindo-se as

condições  de  igualdade  no  acesso  e  na  permanência  dos  alunos  nos  cursos

superiores.

4.2.3  –  Ampliar,  com  a  colaboração  da  União  e  tendo  como  referência  as

orientações  profissionais  dos  concluintes  do  ensino  médio,  a  oferta  da  educação

superior pública nas modalidades presencial e a distância, a fim de assegurar, em até

cinco anos, o aumento de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das vagas, e, em até

dez anos, o aumento de 100% (cem por cento), com prioridade para as regiões de

maior vulnerabilidade social".

Atinente ao conteúdo do inciso IX do substitutivo, acreditamos que o poder público

precisa contar com a contribuição da iniciativa privada na oferta da educação e, por

isso, deve criar mecanismos que incentivem a participação dessas entidades, com

base  na  chamada  responsabilidade  social  das  organizações.  Assim,  julgamos

pertinente que se explicite como diretriz da atuação do Estado “estimular a iniciativa

privada a participar da qualificação profissional dos jovens”, conforme consta no texto

do inciso IX proposto no Substitutivo n°1.

Desse modo, embora impedido de elaborar proposições que incidam diretamente

nas atividades de planejamento, organização e direção dos serviços públicos, o que

abrange,  efetivamente,  a  concepção  de  programas,  o  Poder  Legislativo  deve

estabelecer diretrizes para a realização dessas ações. Somos, portanto, favoráveis ao

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 490/2011 na forma do

Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  a  Emenda  nº  1,

redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Suprimam-se os incisos VIII e X do art. 5º da Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009,

a que se refere o art.1º do Substitutivo nº 1, passando o inciso IX a vigorar como

inciso VIII.
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Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Bosco, Presidente e relator - Duarte Bechir - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 728/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite,  o Projeto de Lei nº 728/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.031/2008, altera dispositivo da Lei nº 11.547,

de 27/7/94, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos e nas

condições que especifica.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública para parecer.

Compete  a  esta  Comissão  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Proposição  com  o  conteúdo  idêntico  ao  do  projeto  em  análise  tramitou  na

legislatura passada, ocasião em que a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer  sobre  a  matéria.  Como  não  houve  alterações  no  sistema  jurídico-

constitucional  que  acarretassem  mudança  do  entendimento  consignado  naquele

parecer, passamos a reproduzi-lo a seguir.

“A Lei  nº  11.547,  de  27/7/94,  proíbe  a  venda  de  bebidas  alcoólicas  em  bares,

restaurantes e estabelecimentos congêneres localizados nas rodovias estaduais, em

terrenos contíguos às faixas de domínio do Departamento de Estradas de Rodagem

de Minas Gerais – DER-MG.

A referida  lei  estabelece  as  penas  cabíveis  para  o  seu  descumprimento,  quais

sejam a pena de advertência, na primeira autuação, para que seja providenciada a

imediata  retirada  das  bebidas  alcoólicas  do  comércio,  a  apreensão  das  bebidas

alcoólicas e multa progressiva, na forma do regulamento, no caso de reincidência, até

o limite de três autuações, e o fechamento, pelo órgão competente, do trecho que

permite o acesso do estabelecimento à rodovia estadual, a partir da quarta autuação.

Mediante  a  proposição  em  exame,  objetiva-se  alterar  a  redação  do  art.  1º  da
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mencionada lei de modo a incluir na vedação legal não só a venda, como também a

posse e a exposição de bebida alcoólica nas rodovias estaduais.

Segundo a justificação que acompanha a proposição, não obstante os preceitos

sancionatórios  da  lei,  esta  tem  tido  sua  eficácia  comprometida  em  razão  das

dificuldades de ordem prática para a caracterização do flagrante do ilícito.  Muitas

vezes as bebidas são depositadas debaixo de balcões ou em prateleiras inacessíveis

à fiscalização. Ademais, não raro, os consumidores, coniventes com as infrações à

lei,  alegam  não  estar  adquirindo  bebidas  em  tais  estabelecimentos.  Assim,  a

alteração proposta, ao incluir na vedação legal, para além da venda, também a posse

e  a  exposição de  bebidas  alcoólicas,  seria  medida  legislativa  tendente  a  conferir

maior valia operacional à proibição da comercialização desse produto nas rodovias

estaduais, afastando as dificuldades atuais de caracterização do ilícito para efeito do

flagrante.

No  que  toca  à  competência  para  legislar  sobre  a  matéria,  deve-se  invocar  o

disposto no art. 23, II, da Constituição da República, segundo o qual é competência

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, entre outras, a

proteção da saúde. Também o art. 24 da Lei Maior atribui ao Estado a prerrogativa de

legislar, na via da competência concorrente, sobre proteção e defesa da saúde.

Cumpre dizer, outrossim, que, na órbita federal, foi editada a Medida Provisória nº

415/2008,  convertida  na  Lei  Federal  nº  11.705,  de  2008  ,  que  proíbe  a

comercialização  de  bebidas  alcoólicas  em  rodovias  federais.  Na  exposição  de

motivos da referida medida provisória, invoca-se pesquisa realizada pela Secretaria

Nacional Antidrogas – Senad – apontando que dois terços dos motoristas já dirigiram

depois da ingestão de bebidas alcoólicas em quantidade superior à permitida. Outra

pesquisa referida na exposição de motivos foi realizada pela Associação Brasileira de

Departamento  de  Trânsito  –  Abdetran  –  em  quatro  capitais  brasileiras  (Salvador,

Recife, Brasília e Curitiba), a qual apontou que, entre as 865 vítimas de acidentes,

quase um terço (27,2%) apresentou taxa de alcoolemia superior ao limite legal.

De outra parte, é preciso ressaltar que os gastos com procedimentos hospitalares

decorrentes de acidentes de trânsito associados ao uso de bebidas alcoólicas vêm

aumentando  de  modo  considerável,  acarretando  graves  consequências  para  a
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elaboração e a implantação de políticas públicas nessa área.

É  preciso  dizer  que  essa  matéria  ensejou  inúmeras  ações  judiciais,  havendo,

inclusive, expedição de liminar pela justiça liberando a comercialização de bebidas,

com posterior cassação da liminar. A propósito, o STF já teve ocasião de decidir pela

constitucionalidade de norma proibitiva de venda de bebida alcoólica em rodovias,

sob o argumento de se tratar de exercício de poder de polícia vinculado à segurança

no trânsito. Veja-se a propósito o julgamento do RE 148260/SP, em que o STF, por

maioria de votos, declarou a constitucionalidade da Lei nº 4.855, de 27/11/85, que

versava sobre matéria análoga.”

À vista das considerações aduzidas, nos estritos limites do juízo de admissibilidade

que compete a esta Comissão empreender, não vislumbramos óbice à aprovação do

projeto em exame.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 728/2011.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Glaycon Franco, relator – Bruno Siqueira – Gustavo

Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.123/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.504/2011, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

instalação e relocação de posteamento de energia, iluminação, telefonia e dá outras

providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em análise pretende obrigar as concessionárias de serviço público

que utilizam postes para prestar seus serviços a instalarem esses postes de modo a

não  prejudicar  o  acesso  das  pessoas  aos  imóveis.  Pretende,  ainda,  obrigar  as

referidas concessionárias a retirarem os postes que estejam dificultando esse acesso,

recolocando-os no limite entre um lote e outro, também de forma a não prejudicar o

acesso aos imóveis em questão.

Primeiramente,  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,  previsto no

“caput” dos arts. 37 da Constituição da República e 13 da Constituição do Estado.

As leis também devem ser pautadas 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  adequada

proporcionalidade entre os instrumentos colocados à disposição do poder público e o

objetivo que se pretende alcançar. Eventual descompasso ou excesso do legislador

na disciplina 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.

No que concerne ao projeto em tela, é oportuno lembrar que a determinação da

distância entre um poste e outro depende de fatores como o traçado da rua, a tensão

elétrica que passa pelos cabos e a sua finalidade. Quando esta é iluminação pública,

por exemplo, a distância entre os postes deve garantir boa iluminação do percurso.

Em ruas  com muitas  curvas,  os  intervalos  são menores  e,  consequentemente,  o

número  de  postes  instalados  é  maior.  Já  em  ruas  retas,  os  postes  são  mais

espaçados.

Ademais,  na  medida  em  que  fatores  técnicos  devem  ser  considerados  para  a

colocação dos postes, a questão merece um detalhamento tal, que é incompatível

com a lei. Assim, o tratamento da matéria por lei certamente iria causar transtornos

operacionais: as concessionárias teriam de colocar os postes ora muito próximos uns

dos outros, ora muito distantes, desconsiderando as determinações técnicas para sua
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colocação. A medida proposta iria, portanto, gerar mais embaraços e dificuldades do

que vantagens para a coletividade. E, além do apontado, para efetuar a substituição

dos postes conforme o preconizado no projeto, seria necessário interromper não só o

fornecimento de energia elétrica, mas também outros serviços, como telefonia e TV a

cabo.

Há de se considerar também que, quando os imóveis foram edificados, na maior

parte  das  vezes,  os  postes  já  estavam  instalados,  pois  a  instalação  da  rede  de

energia  elétrica,  entre  outros,  é  requisito  básico  para  a  aprovação  de  projeto  de

loteamento, tal como prevê a Lei Federal nº 6.678, de 19/12/1979, que dispõe sobre o

Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências:

“Art. 2º - (...)

§ 6º - A infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais

declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de:

I - vias de circulação;

II - escoamento das águas pluviais;

III - rede para o abastecimento de água potável; e

IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar”.

No  mesmo  sentido,  o  art.  6º  dispõe  que  antes  da  elaboração  do  projeto  de

loteamento, o interessado deverá solicitar à municipalidade informações sobre a área

que pretende lotear, para que o Município estabeleça as diretrizes de uso do solo,

determine as áreas que deverão ser reservadas para a implantação de equipamentos

públicos (como postes de luz, redes de água e esgoto). Ademais, após a elaboração,

o projeto deverá ser submetido à aprovação municipal, tal como prevê o art. 12 da

citada lei federal.

Acrescente-se que 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, as principais questões afetas

ao parcelamento do solo urbano, como as diretrizes, a elaboração e a aprovação de

projeto - e o registro - de loteamentos, questões nas quais se inclui a colocação de
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postes de iluminação, são atribuições do Município. Assim, a princípio, pode-se dizer

que  há  um  prepoderante  interesse  local  no  tratamento  da  matéria  em  questão,

podendo-se  argumentar,  portanto,  que  deve  prevalecer  a  competência  legislativa

assegurada ao Município no art. 30, incisos I e VIII, da Carta Federal.

Não bastassem as considerações feitas, o projeto estabelece, ainda, que as suas

disposições  aplicam-se  às  empresas  de  “energia,  telefonia  e  outros  serviços

similares”. Os principais serviços públicos que utilizam postes são telefonia, energia

elétrica  e  TV a cabo.  Impõe-se registrar  que os serviços de  telecomunicação,  de

energia elétrica e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 21,

incisos XI e XII, da Constituição Federal, são prestados diretamente ou concedidos

pela União. Assim, não podem ser regulados por norma estadual, competindo à União

a  regulamentação  e  a  fiscalização  dos  serviços  prestados  pelas  empresas

concessionárias.

Assim, tratando-se de serviços de titularidade da União, a competência para editar

as regras relativas à atividade são privativas desse ente federado. A jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal aponta de maneira clara a impossibilidade de lei estadual

interferir  na  relação  jurídico-contratual  entre  o  Poder  concedente  federal  e  as

empresas concessionárias. Nesse sentido, as ADIs 2.733/ES e 2.299/RS, publicadas,

respectivamente, no “Diário do Judiciário” de 3/2/2006 e de 29/8/2003.

A proposição, portanto, não tem como prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.123/2011.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  –  Gustavo  Valadares  -

Glaycon Franco - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.297/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei  em tela, do Deputado Alencar da Silveira Jr., tem como objetivo

destinar percentual de arrecadação de concursos realizados pela Loteria do Estado
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de Minas Gerais aos Fundos de Assistência Social  dos Municípios para utilização

pelos conselhos tutelares.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/08/2011,  foi  o  projeto  distribuído

preliminarmente às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência

e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende destinar percentual,  não inferior  a 10%, dos

resultados obtidos com jogos e loterias promovidos pela Loteria do Estado de Minas

Gerais  aos  Fundos  de  Assistência  Social  dos  Municípios  para  a  utilização  dos

conselhos tutelares.

Além  disso,  o  projeto  destina  aos  programas  de  que  trata  os  prêmios  não

reclamados no período legal e determina que tais recursos serão administrados por

uma comissão que deve ser composta nos termos nele dispostos.

De acordo com o art. 192 da Lei Delegada nº 180, de 2011, que dispõe sobre a

estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas

Gerais  e  dá  outras  providências,  a  Loteria  do  Estado  tem  a  finalidade  de  gerar

recursos e destiná-los à promoção do bem-estar social, a programas nas áreas de

assistência, desportos, educação, saúde e desenvolvimento social.

Assim, como podemos observar, a legislação vigente já autoriza que o Executivo

destine recursos gerados pela Loteria Estadual para a área assistencial; a propósito,

o Plano Plurianual de Ação Governamental, Exercício 2010, previa a ação nº 2.005,

denominada  “Apoio  a  Conselhos  Municipais  e  Tutelares  da  Criança  e  do

Adolescente”.  Cumpre-nos  dizer  que  esta  ação  foi  excluída  no  PPAG  vigente,

Exercício  2011,  sob  a  justificativa  de  que  “as  ações  de  apoio  aos  conselhos

municipais  e  tutelares  da  criança  e  do  adolescente  estão  genericamente

contempladas  na  ação  de  apoio  aos  municípios  e  entidades  nos  serviços  de

atendimento aos direitos da criança e do adolescente – ação nº 4.696”. Esta ação tem

a finalidade de apoiar os Municípios e entidades sociais, por meio de instrumentos
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jurídicos adequados, com repasse de recursos financeiros para os projetos aprovados

pelo conselho no âmbito da política de atendimentos aos direitos da criança e do

adolescente, de acordo com o disposto na Lei nº 11.397, de 6/1/94, que cria o Fundo

Para a Infância e Adolescente – FIA. Observa-se, portanto, que o Estado, atualmente,

destina recursos para os Conselhos Tutelares, por meio da ação nº 4.696.

Especificamente  em  relação  ao  recursos  gerados  pela  Loteria  do  Estado,  é

importante dizer que eles correspondem à diferença entre as receitas arrecadadas e

suas despesas. Atualmente, esses recursos são transferidos, por meio de convênio,

para  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  para  a  ação  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental nº 4.554  Inclusão e Promoção Social da Pessoa

com  Deficiência,  cuja  finalidade  é  implementar  meios  para  incluir  pessoas  com

deficiência  nas  políticas  setoriais  básicas,  tais  como:  trabalho,  saúde,  educação,

assistência  social,  esporte,  lazer,  cultura,  turismo  e  inclusão  digital,  por  meio  de

seminários, capacitações, oficinas e palestras, publicações, intermediação de mão de

obra e articulação com as demais secretarias e órgãos do Estado.

Ressalte-se,  também,  que  o  superávit  da  Loteria  Estadual  integra  o  orçamento

público  do  Estado,  razão  pela  qual  sua  destinação  depende  de  lei  de  iniciativa

privativa do Chefe do Executivo, consoante o disposto no art. 165 da Constituição da

República,  o  que  impede  o  tratamento  da  matéria  por  meio  de  lei  de  iniciativa

parlamentar.  Desse  modo,  lei  de  iniciativa  parlamentar  não  poderia  destinar  tais

recursos para uma área ou atividade específica sob pena de ofensa à reserva de

iniciativa  do  Chefe  do  Poder  Executivo,  pois,  ao  pretender  modificar  o  plano  de

alocação  dos  recursos  obtidos  pela  Loteria  do  Estado,  dispõe  sobre  destinação

específica de receitas orçamentárias (art.  165, III,  da Constituição Federal).  Nessa

linha,  é  necessário  observar  que o  Supremo Tribunal  Federal,  na  Ação Direta  de

Inconstitucionalidade nº 2447, fixou o entendimento de que a vinculação de receitas

orçamentárias por proposta parlamentar viola “a reserva de iniciativa do Chefe do

Poder  Executivo  para  dispor  sobre  as  três  peças  orçamentárias,  e  nas  quais  se

encontra a atribuição de dar destinação específica aos recursos financeiros geridos

pelo Estado (art. 165, I, II, III da Constituição)”.

Por fim, não se pode olvidar que a proposta esbarra, além de em óbices técnico-
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jurídicos  sobre  os  quais  discorremos  anteriormente,  em  uma  questão  de  ordem

prática,  qual  seja:  a  receita  arrecadada pela  Loteria  tem diminuído drasticamente

desde 2007, em virtude da finalização de um contrato que permitia a venda de jogos

da Loteria do Estado pelos pontos de venda da Loteria Federal. Assim, desde esse

ano, não há superávit e tem sido necessário aporte de recursos do Tesouro Estadual

para  cobrir  as  despesas  da  Loteria  do  Estado.  A tabela  a  seguir  apresenta  os

resultados apurados pela Loteria do Estado no período.

* - O quadro contendo os resultados apurados pela Loteria do Estado no período

2003-2011 foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 12.4.2012.

Diante do exposto, entendemos que existem óbices de ordem prática e jurídica à

tramitação da proposição em exame, pois, além dos vícios constitucionais contidos

nela, atualmente, a Loteria do Estado não gera recursos suficientes para reforçar o

orçamento dos conselhos tutelares.

Conclusão

Assim,  à  luz  dos  fundamentos  apresentados,  concluímos  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.297/2011.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Gustavo Valadares - Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.775/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Participação  Popular,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe

revoga o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.683, de 10/1/2007, que autoriza o

Poder  Executivo a desenvolver  ações de acompanhamento social  nas escolas da

rede pública de ensino do Estado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto em lei em epígrafe visa revogar o parágrafo único do art. 1º da Lei nº

16.683,  de  10/1/2007,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  desenvolver  ações  de

acompanhamento  social  nas  escolas  da  rede  pública  de  ensino  do  Estado.  O

parágrafo único do dispositivo apresenta o seguinte teor:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo  único.  As  ações  de  que  trata  o  “caput  “deste  artigo  poderão  ser

implantadas  no  âmbito  de  programa  governamental  que  tenha  por  objetivo  o

atendimento de alunos portadores de necessidades especiais ou o desenvolvimento

social  de  jovens  pertencentes  a  comunidades  que  apresentem  baixo  Índice  de

Desenvolvimento Humano - IDH - ou vulnerabilidade social intensa, observadas as

condições estabelecidas em regulamento.

Vê-se, portanto, que o dispositivo delimita o âmbito de desenvolvimento das ações

de acompanhamento social a dois segmentos: alunos portadores de necessidades

especiais e jovens de comunidades com alto risco social. O objetivo da proposição é

eliminar essas restrições.

A proposta foi apresentada no seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” e em

audiências públicas realizadas de 7 a 9/11/2011, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões para  o  aprimoramento  do Projeto de  Lei  nº  2.520/2011,  que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015. Seu objetivo maior foi contribuir para a efetivação

do direito à educação e para a melhoria do desempenho do aluno na escola, por meio

da identificação dos problemas sociais e indicação de alternativas para solucioná-los.

O  objetivo da  proposta  de  ação  legislativa,  nos  termos  da  justificação  então

apresentada, foi recuperar a intenção original do projeto de lei que deu origem à Lei

nº  16.683,  de  2007,  retirando as restrições  constantes  do  dispositivo  que ora  se

pretende revogar. Confira-se:

“A Lei nº 16.683, de 2007, que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de

acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino do Estado, é oriunda

do  Projeto  de  Lei  nº  1.297/2003,  de  autoria  do  Deputado  André  Quintão.

Originalmente, esse projeto de lei  previa que as ações deveriam ser aplicadas em

todas  as  escolas  estaduais,  mas,  durante  a  tramitação,  sua  abrangência  foi
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restringida  a  programa  governamental  que  tenha  por  objetivo  o  atendimento  de

alunos portadores de necessidades especiais ou o desenvolvimento social de jovens

pertencentes  a  comunidades  que  apresentem  baixo  Índice  de  Desenvolvimento

Humano – IDH – ou vulnerabilidade social intensa. Assim, foi implementado, no PPAG

2008-2011,  o  acompanhamento  social  para  atender  aos  alunos  participantes  do

Programa Poupança Jovem.

Em que pesem as razões apresentadas à época para essa restrição, parece-nos

que ela não se sustenta mais, uma vez que os problemas que afetam os jovens

extrapolam as áreas de baixo IDH ou as suas condições física ou mental. Essa é a

razão  pela  qual  é  necessária  a  apresentação  de  uma  ação  nova  ao  Programa

Educação para Crescer e a edição de projeto de lei que revogue essa restrição.”

Do ponto de vista legal, não há óbice à tramitação da matéria, haja vista que pode o

legislador revogar norma fruto de sua iniciativa. Todavia, cabe-nos mencionar que no

ano de 2011 foi aprovado o Plano Decenal de Educação, cujo item 2.2.14 do Anexo I

estabelece que:

”2.2.14  –  Implantar,  em  até  cinco  anos,  nas  escolas  estaduais  de  ensino

fundamental, prioritariamente nas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social,

ações  de  acompanhamento  social  para  atendimento  de  alunos  pertencentes  a

comunidades que apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – ou

vulnerabilidade social intensa, bem como de suas famílias, em articulação com a área

de assistência social” (grifo nosso).

De acordo com os critério temporal de solução de antinomias jurídicas, a norma

posterior prevalece sobre a norma anterior naquilo que lhe for contrário. Vale dizer,

prevalece o Plano Decenal de Educação, no que diz respeito às escolas de nível

médio e quanto ao fato de se dar prioridade, e não exclusividade, ao desenvolvimento

das ações de acompanhamento social nas escolas que cita.  Ressaltamos, porém,

que  a  definição  da  maior  ou  menor  extensão  do  desenvolvimento  das  ações  de

acompanhamento  social  ultrapassa  a  análise  meramente  jurídica.  Certamente,  a

Comissão de Educação,  Ciência  e  Tecnologia  poderá,  em sua análise  de  mérito,

apresentar  as  contribuições  necessárias  para  o  melhor  equacionamento  dessa

relevante questão. Quanto ao âmbito de competências reservadas a esta Comissão,
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registramos que não encontramos óbices jurídicos à tramitação da matéria.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.775/2011.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente -  Bruno Siqueira,  relator  - Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.916/ 2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em epígrafe visa  alterar

dispositivos da Lei nº 17.701, de 2008.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela  legalidade  da  matéria  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.916/2012 pretende alterar o disposto no parágrafo único do

art. 1º da Lei nº 17.701, de 2008, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de  Ferros  imóvel  constituído  por  um  prédio  denominado  Edifício  Vereador  Padre

Lage,  localizado naquele Município,  para abrigar  a Câmara Municipal  de Ferros e

órgãos públicos estaduais.

Com a alteração proposta pela proposição em análise, o imóvel deverá ser utilizado

também para o funcionamento de órgãos públicos municipais e das concessionárias

de transporte público intermunicipal.

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem o objetivo de adequar o texto do projeto à técnica legislativa, incluir

cláusula de reversão e revogar o art. 2º da Lei nº 17.701, de 2008, que contém a

cláusula de reversão relacionada à finalidade anterior.



433
____________________________________________________________________________

Com essas  adequações,  a  proposição  atende aos  preceitos  legais  que versam

sobre  a  transferência  de  domínio  de  bens  públicos,  além  de  não  representar

despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei orçamentária, pois altera

tão somente a finalidade para que o bem foi doado e estabelece nova cláusula de

reversão. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal

nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e

o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do

Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.916/2012, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Romel Anízio - Antônio Júlio - João

Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.917/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.917/2012 de conferir a necessária autorização para que

o Poder Executivo possa doar ao Município de Cataguases o imóvel com área de

4.000m²,  situado  nesse  Município,  com  a  finalidade  de  ser  destinado  ao

funcionamento de escola municipal.

O art. 2º da proposição prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se,
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findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3° determina que essa autorização

ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não houver procedido ao registro

do bem; e o art. 4° determina que o Município de Ca taguases deverá encaminhar à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –  documento  que

comprove a nova destinação do imóvel.

É importante observar que a transferência de domínio de bem público, ainda que

para  outro  ente  da  Federação,  deve  ser  precedida  de autorização  legislativa  em

atendimento a exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais

de Direito Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105,

essa  norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

O  projeto  de  lei  em  análise  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.917/2012, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Romel Anízio - Antônio Júlio - João

Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.918/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,
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combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.918/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Cataguases  imóvel  com  área  de  3.913m²,  situado  nesse

Município, para ser destinado ao funcionamento de escola municipal.

É importante observar que o art. 2º da proposição prevê que o imóvel 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; o art. 3°

estabelece que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário

não houver procedido ao registro do bem; e o art. 4° determina que o Município de

Cataguases deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag – documento que comprove a nova destinação do imóvel.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de imóveis do patrimônio

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.918/2012, no 1º

turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor  Xavier,  relator - Romel Anízio - Antônio Júlio -

Doutor Viana.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.919/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe visa autorizar o
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Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que especifica.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.919/2012 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer a transferência de titularidade ao

Município  de  Cataguases de imóvel  com área de 10.000m²,  situado no Largo do

Rosário, Distrito de Cataguarino, nesse Município.

Em  atendimento  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  o  negócio  jurídico  em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º da proposição que a área será destinada ao

funcionamento de escola municipal.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º do projeto prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não for ele utilizado com a finalidade prevista ou se for

desvirtuada a sua finalidade; o art. 3° estabelece que essa autorização ficará sem

efeito se, findo igual prazo, o donatário não houver procedido ao registro do bem; e o

art. 4° determina que o Município de Cataguases dev erá encaminhar à Secretaria de

Estado  de Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –  documento  que comprove  a  nova

destinação do imóvel.

Ressalte-se  que a  proposição atende aos  preceitos  legais  que versam sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, além de não criar despesas para o erário

e  não  acarretar  repercussão  na  Lei  Orçamentária.  Encontra-se,  pois,  em

conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.919/2012, no 1º

turno, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Doutor Viana - João Vítor  Xavier -

Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

23/2011

Comissão Especial

Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais e tendo como primeiro signatário o Deputado Sargento Rodrigues, a Proposta

de Emenda à Constituição nº 23/2011 “acrescenta o § 3º ao art. 13 da Constituição do

Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 19/5/2011, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob exame, baseada no texto do art. 24 da Constituição do Estado do

Rio  Grande  do  Sul,  visa  a  introduzir  novo  parágrafo  no  art.  13  da  Constituição

mineira,  especificando  dados  que  a  administração  pública  deve  publicar

periodicamente, em decorrência do princípio da publicidade.

Estabelece que deverão ser publicados no diário  oficial  do Estado, entre outros

atos: as conclusões de todas as sindicâncias e auditorias realizadas na administração

pública estadual;  o  resumo pormenorizado da folha de  pagamento dos servidores

públicos  estaduais;  a  contribuição  do  Estado  para  despesas  com  pessoal  das

entidades da sua administração indireta; o balancete mensal do órgão de previdência

do Estado; o relatório das despesas mensais do Estado com comunicação; o quadro

de pessoal dos órgãos e entidades da administração pública; e os contratos firmados

pelo poder público estadual.

Pretende-se, assim, reforçar o controle social da administração pública, com base

na obrigação do gestor público de prestar contas de sua atuação, em respeito ao

princípio da transparência administrativa e ao direito constitucional à informação.

Louvamos a motivação da iniciativa parlamentar, que provoca esta Casa a refletir e
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debater  sobre  um  tema  fundamental  no  processo  de  consolidação  do  Estado

Democrático de Direito entre nós.

Registramos, a propósito, que a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão e

o  Ministério  Público  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais  manifestaram-se

espontaneamente  no  curso  desse  procedimento,  bem  como  que  todas  as

informações  e  observações  apresentadas  foram  devidamente  consideradas  no

exame que realizamos da matéria.

Começamos por recordar a definição do professor José Afonso da Silva, segundo a

qual  “a  Constituição  do  Estado,  considerada  sua lei  fundamental,  seria,  então,  a

organização dos seus elementos essenciais: um sistema de normas jurídicas, escritas

ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de

aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua

ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, a

Constituição é o  conjunto  de  normas  que  organiza  os  elementos  constitutivos  do

Estado” (Curso de Direito Constitucional Positivo. 15ª ed., p. 39-40).

Dessa definição decorre o conceito de “matéria constitucional”, que compreende os

princípios  da  organização  do  Estado  e  os  direitos  fundamentais  das  pessoas

submetidas  à  sua  ordem  jurídica.  A  regulamentação,  a  objetivação,  enfim,  o

desenvolvimento desses princípios e direitos fundamentais incumbe normalmente à

legislação infraconstitucional, complementar e ordinária, ou mesmo à normatização

infralegal, à vista do seu caráter mais flexível em relação à rigidez característica da

Constituição. Vale dizer, a rigor, que não é papel da norma constitucional descer a

minúcias da organização e do funcionamento da administração pública, sob pena de

indesejável  engessamento  desta  e  de  aprofundamento  da  tensão  entre  direito  e

realidade que historicamente desafia a autoridade da Constituição.

Observamos, nesse aspecto, que, simetricamente ao que dispõe o “caput” do art.

37  da  Constituição da República,  o  “caput”  do  art.  13  da  Constituição mineira  já

estabelece que a atividade de administração pública dos Poderes do Estado sujeita-

se ao princípio da publicidade.

E a Constituição estadual ainda vai além no que toca à exigência de transparência

da administração pública:
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“Art. 4º – (…)

§ 4º – Nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o procedimento,

observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a

defesa ampla e o despacho ou a decisão motivados.

(…)

Art. 15 – (...)

§ 1º – Na licitação a cargo do Estado ou de entidade de administração indireta,

observar-se-ão,  entre  outros,  sob  pena  de  nulidade,  os  princípios  de  isonomia,

publicidade,  probidade  administrativa,  vinculação  ao  instrumento  convocatório  e

julgamento objetivo.

(…)

Art. 17 – (...)

Parágrafo único – Os Poderes do Estado e do Município, incluídos os órgãos que

os compõem, publicarão, trimestralmente, o montante das despesas com publicidade

pagas,  ou  contratadas  naquele  período  com  cada  agência  ou  veículo  de

comunicação.

(…)

Art. 73 – (…)

§ 2º – É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato,

fato ou omissão, imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado

público e de que tenham resultado ou possam resultar:

I  –  ofensa  à  moralidade  administrativa,  ao  patrimônio  público  e  aos  demais

interesses legítimos, coletivos ou difusos;

II – prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente;

III – propaganda enganosa do poder público;

IV – inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou projeto

de governo e de programas e projetos priorizados em audiências públicas regionais;

ou

V – ofensa a direito individual ou coletivo consagrado nesta Constituição.

§ 3º – Os Poderes do Estado, seus órgãos e entidades, o Tribunal de Contas e o

Ministério  Público  divulgarão,  no órgão oficial  de imprensa do Estado e  por  meio
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eletrônico de acesso público, até o vigésimo dia do mês subsequente ao trimestre

vencido,  demonstrativo  da  despesa  mensal  realizada  no  trimestre  anterior  com

remuneração, subsídio e verbas indenizatórias, incluídas as vantagens de natureza

pessoal ou de qualquer outra natureza, de seus servidores, empregados públicos e

agentes  políticos,  ativos  e  inativos,  discriminada  por  unidade  orçamentária  e  por

cargo, emprego ou função e respectivos números de ocupantes ou membros”.

O § 3º do art. 165 da Constituição da República ainda estabelece que “o Poder

Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório

resumido da execução orçamentária”.

Em  suma,  a  publicidade  ou  transparência  como  princípio  fundamental  da

organização  e  do  funcionamento  do  Estado  no  Brasil  e  em  Minas  Gerais  já  se

encontra  prescrita  pelos  referidos  dispositivos  constitucionais.  Cumpre,  então,  às

normas  infraconstitucionais  referentes  à  administração  pública  estabelecerem  ou

simplesmente  explicitarem  exigências  específicas  decorrentes  do  princípio

constitucional da publicidade administrativa.

Verificamos,  nesse  diapasão,  que  há  vasta  legislação  estadual  e  federal

disciplinando a matéria.

Especialmente a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, conhecida como Lei

de Responsabilidade Fiscal,  e  a Lei  Complementar  Federal  nº 131,  de 2009,  que

alterou esta, promoveram avanços no que se refere à concretização do princípio da

transparência na administração pública brasileira, quando estabeleceram que:

“Art. 48 - São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada

ampla  divulgação,  inclusive  em  meios  eletrônicos  de  acesso  público:  os  planos,

orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo

parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de

Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante:

(…)

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo

real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em

meios eletrônicos de acesso público”.
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Entre  outros  diplomas  normativos  que  tratam  de  exigências  específicas  de

publicidade em relação a  determinados  atos  ou  matérias,  verificamos,  à  vista  do

conteúdo da proposta sob exame, que:

– a Lei nº 869, de 1952, que “dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários

Públicos Civis do Estado de Minas Gerais”, estabelece que deverão ser

publicados no órgão oficial do Estado todos os atos relativos a direitos,

vantagens, concessões e licenças de servidores públicos, bem como as

decisões proferidas em processos administrativos disciplinares;

– a Lei Federal nº 8.666, de 1993, conhecida como Lei Geral das Licitações,

condiciona a eficácia de contratos e convênios administrativos à publicação

resumida do respectivo instrumento na imprensa oficial;

– a Lei nº 13.496, de 2000, “dispõe sobre a implantação do projeto Serviço

Integrado de Administração Financeira – Siafi-Cidadão”, o qual, nos termos

do seu art. 1º, “terá o objetivo de tornar disponíveis à população informações

sobre a execução orçamentária e financeira do Estado, resguardadas

aquelas de caráter sigiloso, para a preservação do interesse público”;

– a Lei nº 13.768, de 2000, que “dispõe sobre a propaganda e a publicidade

promovidos por órgão público ou entidade sob controle direto ou indireto do

Estado”, impõe a esses órgãos ou entidades a publicação trimestral e

especificada no órgão oficial de relatório sobre os respectivos gastos com

publicidade;

– a Lei Federal nº 12.232, de 2010, que “dispõe sobre as normas gerais para

licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade

prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras

providências”, determina, em seu art. 16, a divulgação, na rede mundial de

computadores, de informações sobre a execução e os valores dos contratos

administrativos referentes a esses serviços;

– a Lei nº 19.429, de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 45.654, de 2011,

“dispõe sobre a publicação de matéria de interesse dos Poderes do Estado

no órgão oficial”; e

– a Lei Complementar nº 120, de 2011, acrescentou o art. 114-A à Lei
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Complementar nº 102, de 2008, que “dispõe sobre a organização do Tribunal

de Contas e dá outras providências”, com conteúdo bastante similar ao da

proposição ora examinada.

No que toca particularmente ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, importa

ainda registrar a vigência da Resolução nº 102, de 2009, do Conselho Nacional de

Justiça, que “dispõe sobre a regulamentação da publicação de informações alusivas à

gestão orçamentária e financeira, aos quadros de pessoal e respectivas estruturas

remuneratórias  dos  tribunais  e  conselhos”,  e  a  Resolução  nº  66,  de  2011,  do

Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  que  “dispõe  sobre  o  'Portal  da

Transparência do Ministério Público'”.

Finalmente, cumpre ressaltar a edição da Lei Federal nº 12.527, em 18/11/2011, a

qual “regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do

§  3º  do  art.  37  e  no  §  2º  do  art.  216  da  Constituição  Federal  (…)  e  dá  outras

providências”, a qual pode ser considerada mais um avanço significativo na promoção

da publicidade e da transparência na administração pública brasileira.

Constata-se, pois, que o conteúdo da proposição sob exame já se encontra em

larga medida contemplado pela legislação em vigor.

A par dos diversos atos administrativos referidos no anexo do Decreto nº 45.654,

que “regulamenta a Lei  nº 19.429, de 11 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a

publicação de matéria de interesse dos Poderes do Estado no órgão oficial”, o art.

231 da Lei nº 869, de 1952, estabelece, particularmente no que se refere a processos

administrativos disciplinares,  que “as decisões serão sempre  publicadas no órgão

oficial, dentro do prazo de oito dias”.

A divulgação discriminada, no Diário Oficial e na internet, da despesa mensal com o

pessoal ativo e inativo dos órgãos e entidades da administração pública estadual é

prescrita pelo § 3º do art. 73 da Constituição mineira.

As receitas, despesas e projeções atuariais do regime próprio de previdência dos

servidores públicos devem ser publicadas juntamente com o relatório da execução

orçamentária, na forma dos artigos 48, 52 e 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

As  despesas  do  Estado  com  publicidade  são  obrigatoriamente  publicadas  em

minúcia por força do parágrafo único do art. 17 da Constituição estadual, da Lei nº
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13.768, de 2000, e da Lei Federal nº 12.232, de 2010.

E, finalmente, todos os contratos e convênios celebrados pelo Estado devem ser

publicados no órgão oficial por determinação expressa da Lei Federal nº 8.666, de

1993.

Apresentamos, então, ao final deste parecer, substitutivo à proposição examinada,

pelo qual introduzimos no sistema da Constituição Estadual o conteúdo daquela que

nos parece efetivamente inovar o ordenamento jurídico e que incorpora, em parte, as

sugestões do Deputado Sargento Rodrigues, primeiro signatário da proposição.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  da  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 23/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 73 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 73 da Constituição do Estado o seguinte § 4º,

passando seu § 3º a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 73 – (…)

§ 3º – Os Poderes do Estado, seus órgãos e entidades, o Tribunal de Contas e o

Ministério  Público  divulgarão,  no órgão oficial  de imprensa do Estado e  por  meio

eletrônico  de  acesso  público,  até  o  vigésimo  dia  de  cada  mês,  demonstrativo

detalhado da despesa realizada no mês anterior com remuneração, subsídio e verbas

indenizatórias,  incluídas  as  vantagens  de  natureza  pessoal  ou  de  qualquer  outra

natureza,  de  seus  servidores,  empregados  públicos  e  agentes  políticos,  ativos  e

inativos, discriminada por unidade orçamentária e por cargo, emprego ou função e

respectivos números de ocupantes ou membros.

§  4º  –  No  demonstrativo  de  que  trata  o  §  3º  constará  o  valor  bruto  mensal

nominalmente identificado do subsídio ou da remuneração, com a discriminação de

gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação e vantagens de

qualquer outra natureza, e das verbas indenizatórias de cada servidor, empregado

público e agente político.”.

Art. 2º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Pompílio  Canavez  -  Ulysses

Gomes.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 10/4/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento de Davi Vidal Júnior, ocorrido

em 7/4/2012, em Jequié (BA). (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2012

ATAS

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/4/2012

Presidência dos Deputados Paulo Guedes, Jayro Lessa e Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.073  a

3.076/2012 - Requerimentos nºs 2.889 a 2.903/2012 - Requerimentos dos Deputados

Durval Ângelo e outros e Dinis Pinheiro e outros - Comunicações: Comunicações da

Comissão Especial do Crack e das Comissões de Esporte, de Educação e da Pessoa

com Deficiência  -  Questão de  ordem -  Oradores Inscritos:  Discurso  do  Deputado

Ulysses  Gomes;  questão  de ordem;  discursos  dos  Deputados  Jayro  Lessa,  João

Leite, Rogério Correia, Paulo Lamac e João Leite; questão de ordem; chamada para

recomposição de quórum; existência de número regimental para a continuação dos

trabalhos - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação

da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Questões  de  ordem;  discurso  do

Deputado  André  Quintão  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos

Deputados Dinis Pinheiro e outros e Durval Ângelo e outros; deferimento - Discussão

e  Votação  de  Indicações:  Requerimento  do  Deputado  Lafayette  de  Andrada;

aprovação;  verificação de votação; questão de ordem; anulação da verificação de

votação; renovação da verificação de votação; inexistência de quórum para votação;

anulação  da  votação;  prejudicialidade  do  requerimento  -  Indicação,  Feita  pelo

Governador do Estado, do Nome  da Sra. Andrea Pereira da Silva para Compor o

Conselho  Estadual  de  Educação;  discursos  dos  Deputados  João  Leite,  Rogério

Correia  e  Duarte  Bechir  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada; discursos dos Deputados Sávio

Souza Cruz. Antônio Júlio e Rogério Correia; votação do requerimento; aprovação -

Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  20.913;

designação de relator; emissão de parecer pelo relator; questão de ordem; leitura do

veto; questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  Inácio  Franco  -  Paulo  Guedes  -  Dilzon  Melo  -  Jayro  Lessa  -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Anselmo José Domingos

- Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bosco -

Bruno  Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Celinho  do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Viana -

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

Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - João Leite - João

Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado -

Luiz Carlos Miranda - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques  Abreu  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  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 Jayro Lessa) - 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.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  correspondência  a  ser  lida,  a  Mesa  passa  a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

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

PROJETO DE LEI Nº 3.073/2012

Dispõe sobre a instalação de bibliotecas em unidades prisionais no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criadas bibliotecas nas unidades prisionais localizadas no Estado.

Art. 2º - O disposto nesta lei poderá ser executado com a colaboração técnica e

financeira de entidades públicas ou privadas, por meio de convênio ou instrumento

congênere.

Art. 3º - Ficará a cargo da Secretaria de Estado de Defesa Social a regulamentação

desta lei.

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

Sala das Reuniões, 11 de abril de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: Não é comum falar-se de informação e de formação de bibliotecas

para prisioneiros no Brasil. Isso ocorre em boa parte por causa da visão do Estado e

da própria sociedade de que o preso é um condenado e não tem condições nem

merece oportunidade de recuperação.

No entanto,  temos  muitos  exemplos  de  presos que conseguiram se reabilitar  e

reconduzir  sua vida  através  de  projetos  sociais,  educativos,  religiosos e culturais.

Assim, acreditamos que a biblioteca pode ser um importante instrumento para auxiliar

na formação dos presos e torná-los aptos a uma vida digna em sociedade.

Diante da importância da matéria, já que trata de recuperação de detentos, solicito

o apoio imprescindível dos dignos pares para que seja aprovado este 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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.074/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de restaurantes, lanchonetes e similares localizados

no Estado de Minas Gerais disponibilizarem cadeira infantil  de acordo com norma

técnica que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam os restaurantes, as lanchonetes e similares localizados no Estado de

Minas Gerais obrigados a disponibilizar cadeira infantil nas especificações contidas

na norma técnica NBR 13.919, da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Art. 2º - Os restaurantes, as lanchonetes e similares tem o prazo de trinta dias a

contar da data da publicação desta lei para se adaptarem às suas disposições.

Art. 3º - O não cumprimento desta lei acarretará ao infrator as sanções previstas no

art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 11 de abril de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  obrigar  os  restaurantes,  as

lanchonetes  e  similares  localizados  no  âmbito  no  Estado  de  Minas  Gerais  a

disponibilizar  cadeira  infantil  de  acordo  com  a  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas (ABNT).

Tal  iniciativa  proporcionará  mais  segurança para  as  famílias  e  conforto  para  as

crianças.  Hoje, somente alguns estabelecimentos oferecem as cadeirinhas, porque

estas não são exigidas por lei, o que obriga a mãe a ficar com o filho no colo.

Este  projeto  de  lei  pretende  regulamentar  o  fornecimento  desse  móvel  por

estabelecimentos comerciais, que deverão analisar o fluxo de clientes e ter disponível

a quantidade necessária para as famílias.

Diante do exposto, peço apoio aos meus ilustres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.075/2012

Declara de utilidade pública a Associação Antialcoólica de União de Minas, com

sede no Município de União de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Antialcoólica de União de

Minas, com sede no Município de União de Minas.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de abril de 2012.

Zé Maia

Justificação: A Associação Antialcoólica de União de Minas é uma entidade civil de

caráter filantrópico, assistencial, educacional, cultural, de saúde e outros. Tem sua

diretoria  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que  desenvolvem

atividades voluntariamente. Com sede no Município de União de Minas, a entidade

tem por finalidades estatutárias promover ações de caráter filantrópico, de natureza

assistencial,  para  a  recuperação,  pela  psicoterapia  de  grupo,  de  membros  da

comunidade em geral, a todos assistindo sem distinção de classe, sexo, raça, cor,

nacionalidade ou religião, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da pessoa

dada  ao  vício  do  alcoolismo  e  de  construir  uma  sociedade  justa  e  solidária;

representar  seus  assistidos  junto  a  entidades  e  órgãos  públicos  e  privados;  e

promover  a  captação  de  recursos  para  a  execução  das  atividades  e  iniciativas

coletivas da comunidade, como atividades educativas, esportivas e de lazer,  entre

outras.  O  título  declaratório  de  utilidade  pública  possibilitará  a  continuidade  das

atividades realizadas, tendo em vista a obtenção de recursos oriundos do Estado. Em

razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.076/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária,  Educativa,  Cultural,

Informativa e Artística Plenitude de Araguari, com sede no Município de Araguari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública Associação Comunitária,  Educativa,

Cultural,  Informativa  e  Artística  Plenitude de  Araguari,  com sede no  Município  de

Araguari.

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

Sala das Reuniões, 11 de abril de 2012.
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Antonio Lerin

Justificação: A Associação Comunitária, Educativa, Cultural, Informativa e Artística

Plenitude de Araguari é uma entidade sem fins lucrativos, em funcionamento desde

2/11/96 , que tem por finalidades:

a) defender os direitos sociais e humanos e, em conformidade com a legislação

vigente,  a  construção  da  cidadania,  a  conscientização  da  juventude,  a  luta  pela

igualdade e democratização dos meios de comunicação da comunidade Plenitude de

Araguari;

b) dar oportunidade a difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos

sociais da comunidade;

c) oferecer mecanismos à formação e à integração da comunidade, estimulando o

lazer, a cultura e o convívio social;

d) prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil,

sempre que necessário;

e)  contribuir  para  o  aperfeiçoamento  profissional  nas  áreas  dos  jornalistas  e

radialistas de conformidade com a legislação profissional vigente;

f) permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma

mais acessível possível;

g) executar o serviço de radiodifusão comunitária (Lei nº 9.612, de 1998).

A Associação Comunitária, Educativa, Cultural, Informativa e Artística Plenitude de

Araguari apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão

pela qual esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal  nº  95,  de  2/2/98,  alterada  pela  Lei  Complementar  Federal  nº  107,  de

26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação

das leis.

Justificado o  projeto,  esperamos  a  apreciação e  aprovação por  este  Plenário  e

demais comissões permanentes.

- 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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REQUERIMENTOS

Nº 2.889/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Srta. Eliana Zagui pelo lançamento do livro “Pulmão de

aço  -  uma  vida  no  maior  hospital  do  Brasil”.  (-  À  Comissão  da  Pessoa  com

Deficiência.)

Nº 2.890/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Marisa Colin Noronha, produtora de café, pela 2ª

colocação na 21ª edição do Prêmio Ernesto Illy de Qualidade do Café para Espresso.

(- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  2.891/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Comunidade Católica Palavra Viva pelos 17 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  2.892/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Usiminas pelos 56 anos de sua fundação. (- À Comissão

de Turismo.)

Nº 2.893/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

CEF pedido de providências para que seja instalada casa lotérica no Bairro Morumbi,

Município de Uberlândia. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.894/2012, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de cidadão

honorário ao Sr. Marcelo Crivella, Senador e atual Ministro da Pesca e Aquicultura,

pelos relevantes serviços prestados no Senado Federal,  lutando pela redução das

detenções por período indeterminado de mineiros acusados de imigração ilegal. (- À

Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 2.895/2012, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Estadual Coronel José Ildefonso pelos 100 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.896/2012, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Marco Aurélio Mendes de Farias Mello pela posse como

Vice-Presidente do TSE. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  2.897/2012,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada
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manifestação de regozijo pelo anúncio da instalação do Consulado dos EUA nesta

Capital, a ser enviada à Sra. Hillary Clinton, Secretária de Estado desse país.

Nº  2.898/2012,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de regozijo pelo anúncio da instalação do Consulado dos EUA nesta

Capital, a ser enviada ao Sr. Thomas A. Shannon, Embaixador desse país no Brasil.

Nº  2.899/2012,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de regozijo pelo anúncio da instalação do Consulado dos EUA nesta

Capital, a ser enviada ao Sr. Barack Obama, Presidente desse país. (- Distribuídos à

Comissão de Turismo.)

Nº  2.900/2012,  da  Deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado  ao

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor pedido de providências para que

exija da montadora Renault a realização de “recall” do veículo Duster. (- À Comissão

de Defesa do Consumidor.)

Nº 2.901/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Esportes pedido de informações sobre a existência de programa que

vise  à  detecção  e  ao  treinamento  de  crianças  e  adolescentes  com  talento  para

esporte de rendimento.

Nº 2.902/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de informações sobre a previsão

de  formação  de  banco  de  dados  com  todas  as  informações  relevantes  para  o

crescimento ordenado e sustentável do Estado a partir  da realização dos jogos da

Copa do Mundo de 2014. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  2.903/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhada ao Sr. Hebert José Almeida Carneiro, Desembargador, manifestação de

aplauso pela assunção à Presidência do Conselho Nacional de Política Criminal e

Penitenciária do Ministério da Justiça.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Durval Ângelo

e outros e Dinis Pinheiro e outros.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa comunicações  da  Comissão Especial  do

Crack e das Comissões de Esporte, de Educação e da Pessoa com Deficiência.



453
____________________________________________________________________________

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer o registro

de um acidente ocorrido ontem, em nossa região, especialmente em minha cidade,

Inhapim.  Um  ônibus  vinha  de  São  Sebastião  do  Anta  para  Inhapim  e  capotou,

vitimando de morte, pelas informações obtidas hoje pela manhã, 3 pessoas, enquanto

15 foram conduzidas para hospitais da região e estão em estado grave. Então quero

deixar  esse registro,  relacionado a minha querida  cidade de Inhapim. Sou de um

Distrito de Inhapim e quero dizer que fiquei muito triste ao ver essa notícia. Todos

sabemos quão perigoso é aquele trecho de estrada. O Deputado Adalclever Lopes

lembrou muito bem, ali era uma estrada de terra que foi asfaltada sem as devidas

correções de curvas e tudo o mais. Então ela se transformou em uma estrada muito

perigosa.  Em campanha,  passando por  lá,  pude  presenciar  um  acidente  também

fatal,  com  um  motoqueiro  que,  em  uma  curva  daquelas,  entrou  debaixo  de  um

caminhão. Trata-se de um trecho realmente muito delicado. Entristece-nos ouvir essa

notícia,  assim  como  tantas  outras  de  acidentes  nas  nossas  estradas,  mas

especialmente  ali,  onde  está  o  meu berço.  Então  deixo  esse  registro  e  a  minha

solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos e aos que estão agora

com os seus entes hospitalizados. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público que nos acompanha pela TV Assembleia, senhores e senhoras, boa tarde.

Hoje quero debater um pouco o tema polêmico em relação à dívida dos Estados e

principalmente  a  situação  que  estamos  vivenciando  nesta  Casa,  que,  na  minha

opinião, é preocupante. Ao vermos essa campanha sendo financiada pela Assembleia

Legislativa,  com  cunho  claramente  político,  isso  realmente  nos  preocupa.  Quero,

Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  lembrar  que,  durante este mês,  nestas  últimas

semanas,  temos  visto  cobranças  por  meio  de  manifestações  da  sociedade  e  da

mídia.  Na  segunda-feira,  um  programa  de  TV  expôs  claramente  o  fato  de  esta

Assembleia Legislativa ser a mais cara do País. Tenho a coragem de falar, Deputado

Rogério  Correia,  de  cabeça erguida,  do  papel  importante  que a  Assembleia  tem,
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como  referência  dos  seus  quadros  técnicos,  de  quanto  a  assessoria  de  cada

parlamentar  trabalha,  mas  é  inegável  que  alguns  desses  gastos  são  excessivos.

Quero,  a  partir  desse  comentário,  manifestar  a  minha  opinião  sobre  o  que  vem

acontecendo.

Somos hoje, como a imprensa acaba de noticiar,  a Assembleia Legislativa mais

cara  deste  país.  Mesmo  com  isso,  esta  Casa  está  gastando  uma  fortuna  com

“banners”, “outdoors”, propaganda em rádio e em televisão, para acusar o governo

federal de ser o responsável pela dívida do Estado de Minas Gerais com a União.

Além da imoralidade de gastar esse dinheiro com um assunto de cunho claramente

político, a propaganda é enganosa. E isso porque, no momento em que os governos

Lula e Dilma conseguiram construir um Brasil que se tornou a 6ª maior potência do

Planeta, investindo em ações sociais; no momento em que o PIB do Brasil se elevou

no “ranking” mundial e que Minas Gerais, dentro desse contexto, detém o 3º maior

PIB do Brasil, a propaganda paga pela Assembleia Legislativa mineira com o dinheiro

da população afirma que o governo de Minas não pode investir em casas populares,

escolas nem postos de saúde porque o seu orçamento está todo comprometido com

a dívida que os próprios tucanos negociaram com a União.

Ora, senhores e senhoras, se o governo de Minas, que é o 3º mais rico do País,

não investe em ações sociais básicas para a sua população, isso é porque não tem

um projeto social como o do PT, que mudou a cara deste país. Por que não prioriza

essas ações? Porque prefere priorizar a construção de uma Cidade Administrativa

para  sediar  o  Palácio  do  Governo,  gastando  nesse  projeto  mais  de

R$1.000.000.000,00. Com esse dinheiro, Deputado Rogério Correia, se usarmos o

mesmo nível de comparação usado por essa propaganda enganosa que está sendo

posta para a sociedade,  poderiam ser  feitas  5 mil  unidades de saúde em todo o

Estado ou 35 mil  casas populares  ou  milhares de  escolas.  É  disso  que estamos

falando. É desse jogo de comparação que, às vezes, chega a ser hipócrita, uma vez

que, no final da história, não quer nem dialogar nem negociar, papel que hoje esta

Casa tem condição de fazer.

Essa  propaganda  é,  sem  dúvida  nenhuma,  enganosa  também  porque  causa  a

ilusão de que o governo da Presidente Dilma é responsável por essa imensa dívida,
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que, de fato, é uma das maiores do País e que é a que mais cresce anualmente entre

todos os Estados.

Os  Líderes  do  Governo  nesta  Casa  têm  ousado  tratar  a  questão  como  uma

“agiotagem” do governo federal do PT, em entrevistas e em suas redes sociais. Mas,

como  todos  sabemos,  essa  dívida  foi  negociada  durante  o  governo  Fernando

Henrique Cardoso, do PSDB, enquanto governava aqui, em Minas Gerais, também o

PSDB  do  ex-Governador  Eduardo  Azeredo.  Mas  não  quero  aqui  voltar  e  ficar

discutindo essa questão na política, assim como a Casa tem feito.

O  contrato  celebrado  entre  o  ex-Governador  Azeredo  e  Fernando  Henrique

Cardoso,  ex-Presidente,  é o resultado exato da negociação de dívidas contraídas

pelos governos tucanos, e não honradas devidamente. A quem nos acompanha: o

que significa isso? São letras financeiras do Tesouro estadual existentes em março de

1996 e até então não pagas; saldos devedores de contratos firmados com o Banco do

Brasil e com a Caixa Econômica Federal, além de vários outros bancos privados. Os

juros foram definidos na época em 9% ao ano, sendo reduzidos para 7,5% para os

Estados que amortizassem 10% do valor do refinanciamento antecipadamente e para

6% para os Estados que amortizassem em 20%. Apenas quatro Estados pagaram

menos,  portanto,  ficaram  com  a  taxa  de  juros  maior,  e  Minas  está  entre  eles.

Novamente quero aqui afirmar que foi o governo tucano o responsável pela decisão

de amortizar menos na época e pagar mais juros, deixando a responsabilidade para

os próximos governantes mineiros.

O Deputado João Leite* - Deputado, concede-me um aparte?

O Deputado Ulysses Gomes*  -  Na época,  poderia  ter  optado e pago de forma

diferente.

O Deputado João Leite* - Concede-me um aparte?

O Deputado Ulysses Gomes* - Aguarde um minuto, Deputado.

Hoje essa dívida é de R$62.000.000.000,00.

E por que a campanha da Assembleia Legislativa não fala da agiotagem da Cemig

com  o  Estado  de  Minas  Gerais?  Agiotagem  esta  praticada  pela  empresa  que  é

controlada pelo próprio Estado de Minas Gerais.

Quando  a  União  implantou  o  Plano  Real,  foi  criada  uma  conta,  a  Conta  dos
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Resultados a Compensar, chamada CRC, gerada a partir de insuficiências tarifárias

das concessionárias de energia elétrica, em vista da qual, até 1993, era garantido às

empresas uma remuneração legal  mínima de 10% ao ano,  Deputado Rogério.  As

tarifas eram definidas a partir de um custo de serviço de concessão. No entanto as

tarifas foram usadas pelo governo federal da época como um instrumento para conter

a inflação. Com isso as empresas de energia não conseguiram atingir a rentabilidade

mínima, e o governo federal, então, passou a gerar créditos para as concessionárias

na chamada CRC.

A União arcava com a diferença entre o que deveria ser cobrado e a tarifa que era

efetivamente praticada pelas empresas de energia, de modo que estas não ficassem

no prejuízo.

Em 1994, o governo federal autorizou a utilização desses créditos de CRC para

liquidar pendências das concessionárias com entidades do próprio governo federal e

outras  empresas  do  setor.  A Cemig,  no  entanto,  não utilizou  a  totalidade desses

créditos, passando a contar com um expressivo saldo positivo.

Já em 1995, o governo de Minas renegociou sua dívida com a União e pôde usar os

créditos de CRC da Cemig, cedidos ao Estado por meio de um contrato de cessão de

créditos, a fim de quitar parte da dívida de Minas. Dessa forma, o Estado passou a

dever à Cemig, em contrato com juros de 8,18% ao ano mais IGP-DI. Ou seja, a

dívida com a Cemig foi negociada com custos mais altos ainda que com a União, que

é de 7,5% mais IGP-DI.

O Deputado Lafayette de Andrada* - V. Exa. me concede um aparte?

O Deputado Ulysses Gomes* - Deputado, um minuto, por favor.

Dezessete  anos  após  sua  contratação,  essa  dívida  de  Minas  com  a  Cemig

multiplicou-se por mais nove vezes, chegando a R$5.600.000.000,00 ao final de 2011.

Esse crescimento decorreu da aplicação de elevadas taxas de juros. Com isso,  a

dívida que foi contratada para abater parte da cara dívida com a União foi, hoje, a

surpresa da taxa incidente sobre essa dívida.

Só agora em 2011, o governo tomou providência para estancar o crescimento de

sua  dívida  com  a  Cemig,  enviando  para  esta  Assembleia  o  Projeto  de  Lei  nº

2.700/2011, que, em 26/12/2011, foi transformado na Lei nº 19.964, que autoriza o
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Poder  Executivo  a  realizar  operações  de  crédito  de  até  US$1.750.000.000,00  e

€300.000.000,00 equivalentes a cerca de R$3.950.000.000,00, recursos com os quais

o Estado pretende reestruturar o passivo com a Cemig e pagar integralmente o valor

devido à companhia; por isso é justo e importante ressaltar que a campanha...

O Deputado João Leite* - Deputado, V. Exa. pode me conceder um aparte?

O  Deputado  Ulysses  Gomes*  -  Posso  continuar  o  meu  discurso?  Em  seguida,

concederei os apartes.

O Deputado João Leite* - Pode conceder aparte aos Deputados, depois de atacar

tanto a Assembleia Legislativa de Minas Gerais?

O  Deputado  Ulysses  Gomes*  -  Não  estou  atacando  a  Assembleia,  de  forma

alguma, Deputado.

O Deputado João Leite* - Está atacando, sim, senhor. Está atacando o partido de V.

Exa.

O Deputado Ulysses Gomes* - Com a minha fala, estou registrando a forma como a

Assembleia Legislativa está usando sua estrutura...

O Deputado João Leite* - V. Exa. está atacando a Assembleia Legislativa.

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Por gentileza, a palavra está com o

orador.

O Deputado Ulysses Gomes* - ...para fazer uma campanha política. Quero dizer

aos que nos acompanham pela TV Assembleia que seria natural...

O Deputado João Leite* - Isso é ataque à Assembleia Legislativa.

O Deputado Ulysses Gomes* - Seria natural, Deputado...

O Deputado João Leite* - V. Exa. e o seu partido participam da Mesa.

O Deputado Ulysses Gomes* - Deputado, queria pedir-lhe que cooperasse... Queria

dizer que é natural e legítimo que a forma dessa campanha veiculada na TV e nos

“outdoors”, em todo o Estado de Minas Gerais, fosse um debate político feito por cada

partido de oposição ao governo federal ou da base do governo. Isso é natural.  É

legítimo que esse debate seja feito, mas não por esta Casa e dessa forma. Esta Casa

começou o debate de maneira séria, com a participação dos Deputados de todos os

partidos  montando  uma  comissão.  Esta  Casa  fez  um  debate  importante  com  a

Assembleia Legislativa de vários Estados. Isso, sim, coloca esta Assembleia...
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O Deputado João Leite* - Coloque isso na Mesa, Deputado.

O Deputado Ulysses Gomes* - Isso, sim, faz desta Assembleia um exemplo, pois

muitas coisas ocorridas aqui são referências em nosso país, servem de exemplo de

trabalho  e  de  competência.  Esta  Casa  tem  ótimos  exemplos.  Dessa  forma,  com

diálogo, articulação política e com os exemplos que esta Casa vem dando com esse

debate, conseguiremos avançar na negociação dessa dívida. Entretanto não é com

essa  campanha  nem  com  esse  embate  político  que  esta  Casa  conscientizará  a

população,  nem  muito  menos  fará  o  debate  político  com  o  governo  federal  da

negociação que o Estado de Minas e a sociedade mineira merecem e precisam. Com

coerência, responsabilidade e diálogo, esta Casa, de fato, poderá discutir essa dívida

a fundo e poderá, junto com os outros Estados, fazer esse diálogo com o governo

federal, que abriu o debate, criou uma comissão específica no Congresso Federal e

apresentou a proposta de mudança da taxa. Enfim, abertura e espaço para conversa

existem;  agora,  a  Assembleia  não  pode  errar.  Se  continuarmos  dessa  forma,

erraremos,  sim,  porque,  primeiro,  estamos  enganando  a  população  e,  segundo,

estamos fechando as portas para o diálogo.

Concedo aparte ao Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado. Quero lamentar a maneira como V.

Exa. trata essa questão. Se V. Exa. tem algo contra os procedimentos da Assembleia

Legislativa, V. Exa. tem um membro do seu partido na Mesa, que define os rumos da

Assembleia.  V.  Exa.  trata  a  questão  e  de  alguma  forma  diz  que  a  Assembleia

Legislativa faz propaganda enganosa. Eu deveria solicitar a palavra pelo art. 164, até

porque V. Exa. é um Deputado jovem e recorreu a dados que lhe foram apresentados,

mas não estava aqui  em 1995,  1996,  1997.  Dizer  que as dívidas negociadas  no

Estado foram feitas por governos tucanos... É da sua juventude mesmo, temos que

celebrar os jovens. Eu estava aqui, eu votei.

O PSDB é um partido ainda novo, os partidos que conduziram essa dívida para

Minas Gerais são dos governos anteriores. Havia dívida de vencimento de um ano.

Havia dívidas que nem sabíamos com quem estavam contratadas. O governo federal

e o governo do Estado de Minas Gerais fizeram um encontro de todas essas dívidas,

contraídas  para  asfaltamento  no  Jequitinhonha,  que  era  necessário  mesmo,  para
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obras  que  o  Estado  realizou,  mas  essas  dívidas  foram  contraídas  em  diversos

lugares. A Assembleia Legislativa se debruçou sobre esses documentos.

Portanto, Deputado Ulysses Gomes, com todo o respeito que tenho por V. Exa.,

Deputado presente, atuante, eu solicitaria a V. Exa. que chamasse o representante do

seu partido na Mesa da Assembleia Legislativa e discutisse, e gostaria de participar.

Ele  está  participando  das  decisões.  E  que  V.  Exa.  recorresse  aos  anais  da

Assembleia Legislativa, que é muito organizada, para ver quem contraiu essa dívida.

O PSDB nem existia quando essa dívida foi contratada no Estado de Minas Gerais.

Dívidas do tempo da inflação de 80%.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Do PMDB.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Do PMDB. Eu não iria citar partidos aqui,

Deputado Lafayette de Andrada. Mas, Deputado Ulysses Gomes, V. Exa. citou o meu

partido  o  tempo inteiro.  Portanto,  vale  a  pena recuperar  os  anais  da  Assembleia

Legislativa,  pois  V.  Exa.  verá  que não tem um centavo contraído  pelo  PSDB;  ao

contrário. Obrigado.

O Deputado Ulysses Gomes* - Concedo aparte ao Deputado Rogério Correia, mas

solicito que seja rápido.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Obrigado, e serei breve. É próprio de

um governo que não se coloca, nem tem projeto, jogar a responsabilidade para outro.

Tenho dito  que o  único  projeto  que funciona em  Minas  por  parte do  governo do

Estado é o “Minas sem Governo”. Esse é o único que funciona. E no afã de mentir

para o povo que existia um déficit zero e um choque de gestão, quebraram Minas

Gerais  e  não  conseguem  governar.  E  jogam  a  responsabilidade  para  o  governo

federal, porque não governam Minas. Tiveram que enfrentar 112 dias de greve, não

há diálogo com os professores, não pagam na saúde o índice que deveriam pagar. E

agora utilizam da Assembleia Legislativa como se fosse um aparelho do governo. A

Assembleia tem servido para fazer peças publicitárias que deveriam ser feitas pelo

partido  que  assim  pensa,  mas  não  por  um  Poder  independente  como  o  Poder

Legislativo.  Essas  peças  publicitárias  não  foram  colocadas  em  discussão  e

aprovadas...

Existe uma falta  de respeito do Deputado João Leite com esta Casa e com os



460
____________________________________________________________________________

Deputados. Estou terminando, mas peço ao Deputado João Leite que tenha um pingo

de educação para com os colegas. Não é possível que haja um censor na Assembleia

Legislativa, que tudo...

O Deputado João Leite* - Peço a palavra pelo art. 164.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - É impossível que tratemos dentro da

Assembleia Legislativa...

O Deputado João Leite* - Peço a palavra pelo art. 164.

O Sr. Presidente - Deputado Ulysses Gomes, seu tempo já se esgotou. Conclua por

favor.

O Deputado João Leite* - Peço a palavra pelo art. 164.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Virou um sensor, virou um absurdo essa

questão de posse.

O Deputado Ulysses Gomes* - Posso encerrar, Deputado?

O Deputado Rogério Correia (em aparte)*  -  Queria apenas falar,  já  terminando,

sobre esse quadro. Infelizmente, não é da Assembleia Legislativa a capacidade de

fazer esse tipo de peça publicitária. Não é aprovada em Colégio de Líderes, gastando

um recurso que não foi escolhido.

O Deputado Ulysses Gomes* - Obrigado, Deputado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Outro dia, o Líder do Governo falou por

duas  horas.  Assim  fez  também  o Líder  do  Governo  que  entrou  depois.  Aqui,  se

passamos um pouco, tem esse...

O Sr. Presidente - Com a palavra para o seu pronunciamento, o Deputado Jayro

Lessa.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Presidente, pela ordem. O Deputado Jayro Lessa

perdeu a vez, pois ele era o primeiro inscrito.

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) – A Mesa recebeu a informação de que

os Deputados Jayro Lessa e Ulysses Gomes acordaram em inverter a ordem de seus

pronunciamentos. Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.

O Deputado Jayro  Lessa*  -  Prezadas  Deputadas,  prezados  Deputados,  demais
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presentes, telespectadores que nos acompanham, boa tarde.

Em primeiro lugar, quero explicar ao companheiro Rogério e ao João Leite que, com

a anuência do Deputado Ulysses Gomes, decidimos que ele falaria em primeiro lugar

e eu, em segundo. Depois irei passar-lhes a palavra para continuarem a discussão.

O Deputado João Leite* - Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Jayro Lessa* - Eu estava inscrito para falar ontem, mas por questão de

ordem constitucional não pude comparecer a esta tribuna. Dessa forma, gostaria de

falar  hoje  sobre  uma  importante  conquista  para  o  Estado  de  Minas  Gerais:  a

instalação do Consulado Americano em Belo Horizonte.

Nessa  segunda-feira,  a  Secretária  de  Estado  norte-americana  Hillary  Clinton

anunciou,  oficialmente,  que  a  Capital  mineira  é  um  espaço  de  representação

diplomática daquele país. A notícia veio de Washington, momentos antes do encontro

entre a Presidente Dilma Rousseff e o Presidente Barack Obama. Tal vitória é fruto de

intenso trabalho político. Desde o ano de 2006, tenho levantado essa bandeira, por

entender  que  a  criação  do  Consulado  Americano  em  Minas  Gerais  ampliará  as

relações entre o Estado e aquela nação.

A conquista  se  deu  por  meio  da  parceria  entre  diferentes  atores  políticos.  O

estimado ex-Vice-Presidente José Alencar, com toda sua competência e capacidade

empreendedora, tornou público seu apoio ao pleito, quando era membro do governo

federal.  Em  2011,  o  autor  do  apoiamento  reuniu  assinaturas  dos  nossos  três

Senadores, dos 53 Deputados Federais e de todos os 77 Deputados desta Casa. O

documento,  que continha  ainda a  assinatura  de  diversos Prefeitos  do Estado,  foi

entregue  pessoalmente  ao  Governador  Antonio  Anastasia  em  novembro  do  ano

passado. Também participaram dessa reunião o Deputado Federal Eduardo Azeredo

e  a  integrante  do  Conselho  de  Representantes  de  Brasileiros  no  Exterior,  Ester

Sanches, importante parceira desse projeto. Ela mora em Massachusetts e teve a

oportunidade de entregar esse manifesto a Hillary Clinton e ao Presidente Barack

Obama. É uma pessoa muito influente e bastante reconhecida politicamente.

Após  o  encontro  com  o  Governador,  enviei  as  assinaturas  à  Presidente  Dilma

Rousseff e ao Ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Também receberam

o apoiamento o Embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon, a Secretária de
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Estado americana, Hillary Clinton e o Presidente Barack Obama. Esse processo foi

longo e trabalhoso, mas o resultado foi recompensador. O que parecia impossível

para muitos acabou se concretizando. Apesar de ter uma previsão de abertura para

2014, acredito que o consulado poderá ser instalado antes dessa data.

Tal  conquista  é  justificada  quando  analisamos  a  relação  entre  mineiros  e

americanos.  Em  2011,  os  Estados  Unidos  foram  o  terceiro  principal  destino  dos

nossos  produtos,  ficando  atrás  apenas  da  China  e  do  Japão.  Em  relação  às

importações, eles foram o nosso parceiro número um. Ao todo, importamos mais de

US$2.000.000.000,00 em produtos norte-americanos, lembrando que o Brasil já é o

oitavo maior parceiro comercial dos EUA. Além do incentivo ao comércio bilateral, que

irá gerar divisas para os dois lados, veremos outros setores sendo beneficiados. Hoje,

dos emigrantes mineiros 43% têm os Estados Unidos como destino, e este número

tende a crescer. O próprio governo americano já anunciou que pretende elevar em

40% a capacidade de atendimento das autoridades consulares no Brasil. Ou seja, o

turismo  no  Estado  também  terá  ganhos  reais.  Atualmente,  os  mineiros  que

necessitam utilizar serviços consulares, como a obtenção de visto, devem se deslocar

para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife ou Brasília. A partir do momento

que o consulado for instalado, eles passarão a resolver tudo em Belo Horizonte. O

visto sairá mais barato, afinal haverá economia com passagens e hospedagem. O

único gasto será com as taxas do próprio posto consular, que variam de US$160,00 a

US$405,00, de acordo com a finalidade do visto.

Tive  a  oportunidade  de  viver  nos  Estados  Unidos  por  cinco  anos  e  sei  da

importância  da  criação  deste  consulado  para  o  emigrante  mineiro.  A cidade  de

Governador Valadares, minha terra natal, foi pioneira no processo migratório para a

terra do Tio Sam, que começou na década de 60. Hoje, o perfil do mineiro que viaja

àquele país mudou,  mas o número de pessoas que o visita continua significativo.

Antigamente, eles iam em busca de trabalho e do sonho de obter riqueza. Hoje, a

economia brasileira se fortaleceu e as pessoas viajam para estudar, realizar negócios

ou simplesmente a turismo.

Minas  Gerais  é  o  segundo  ente  mais  populoso  da  Federação.  Possuímos

diversidade  econômica,  representatividade  política  no  cenário  nacional  e  imensa
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riqueza  histórica,  cultural  e  natural.  A  decisão  do  governo  americano  é  um

reconhecimento da força deste Estado no Brasil e no exterior. O consulado em Minas

é uma prova de que o trabalho conjunto gera resultados positivos. Agradeço a cada

parlamentar desta Casa que assinou o apoiamento entregue ao governo americano,

uma  vez  que  a  elaboração  desse  documento  foi  de  grande  relevância  para  a

concretização do projeto.

Deixo  a  mensagem  de  otimismo  e  dever  cumprido  em  relação  ao  sonho  do

consulado americano. Essa é uma vitória de todo o povo mineiro. Reitero ainda o

meu compromisso de continuar defendendo os direitos dos emigrantes do Estado de

Minas Gerais. Muito obrigado!

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputado  Jayro  Lessa.

Parabenizo-o, pois essa é uma luta histórica empreendida por V. Exa. nesta Casa em

favor dos brasileiros, dos trabalhadores e trabalhadoras que deixaram a sua região de

Governador Valadares. Lá tivemos os sinais das primeiras migrações para os Estados

Unidos na Segunda Grande Guerra, quando os americanos aqui vieram para explorar

mineral, a mica, ou malacacheta, que é um mineral térmico para o teatro da guerra na

Europa.

Portanto,  desde  aquele  tempo,  as  trabalhadoras  e  os  trabalhadores  brasileiros

migraram  para  os  Estados  Unidos.  E,  agora,  Minas  Gerais  tem  novamente  um

consulado - porque já o tivemos aqui. Parabéns a V. Exa. pela luta empreendida, que

agora alcançou uma vitória para os nossos trabalhadores e nossas trabalhadoras.

Eu  disse  outro  dia,  Deputado  Jayro  Lessa,  que  essa  seria  a  primeira  obra  do

governo do PT em Minas Gerais, mas, na verdade, é do governo dos Estados Unidos,

que trará o consulado para cá.  O jornal  “O Tempo” de hoje mostra que 93% dos

parcos recursos que vieram para Minas Gerais foram destinados às Prefeituras do

PT, da base aliada. As Prefeituras de outros partidos não receberam absolutamente

nada.  A  cidade  do  nosso  Presidente  Dinis  Pinheiro,  Ibirité,  recebeu  zero  de

investimento  federal.  E  ainda  tomaram  o  polo  acrílico  que  a  Petrobras  havia

prometido construir, pois foi para a Bahia. Para se ter ideia, no levantamento do jornal

“Folha de S.Paulo”, das 81 maiores cidades brasileiras, a que mais recebeu foi São

Bernardo do Campo. Em Minas Gerais, Betim, Belo Horizonte e Ribeirão das Neves
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foram  as  que  mais  receberam.  O  PSDB  e  os  outros  partidos  não  receberam

absolutamente nada do governo federal. Agora, vem o consulado.

Parabéns, Deputado Jayro Lessa. É uma vitória que V. Exa. alcança nesse tempo.

Muito obrigado.

O Deputado Jayro Lessa* - Obrigado, Deputado João Leite.

A Deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  -  Deputado  Jayro  Lessa,  primeiramente,

gostaria de cumprimentá-lo e dizer que essa luta histórica que V. Exa. travou, ao fazer

abaixo-assinado e visitas não foi em vão. Hillary Clinton, na presença da Presidente

Dilma, fez esse anúncio, que é um avanço para nós, que habitamos um Estado deste

tamanho. Sua cidade, Governador Valadares, exporta tantas pessoas. Creio que não

poderia deixar de ter um Deputado à altura, juntamente com outros parlamentares,

lutando para que Minas tivesse um consulado. Foi uma luta de todos, especialmente

do Deputado Jairo. Parabéns!

Aproveito este momento para dizer que defendo a campanha que a Assembleia tem

feito em relação à dívida. Os Deputados têm todo o direito de utilizar a tribuna e falar

como acharem conveniente. Fico preocupada, porque eu estou de passagem, assim

como V. Exa., mas a instituição permanece. Precisamos de instituições fortes, e a

Assembleia é assim. As pessoas sabem que aqui realmente o povo tem o poder.

Essa é  uma campanha  de  Estado,  e  não  de  governo.  Minas  Gerais  precisa  ser

vanguarda e continuar dando exemplo para o restante do País. Temos 25 Estados, e

apenas dois não têm essa dívida comprometida: o Amapá e o Tocantins. São quase

R$500.000.000.000,00.  É  uma  dívida  impagável.  Minas  Gerais  poderia  estar

investindo na malha viária e na saúde.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT, viu e discutiu a publicidade. A bancada

está  desunida.  Quando o  Deputado Ulysses,  que respeito  muito,  porque é  muito

combativo  e trabalhador,  utiliza a tribuna e  questiona a publicidade da instituição,

tenho de vir aqui em nome do meu partido, o PSB, para dizer que apoio a Mesa e que

essa publicidade é importante para o povo mineiro. É uma luta de todos os brasileiros

ter uma malha viária decente e mais saúde. O povo paga impostos altíssimos. Com

esse dinheiro, a dívida fica impagável, porque não temos retorno nem condições de

ter qualidade de vida, combater a pobreza. Acho muito ruim, porque fica parecendo
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briga de partido político, enquanto a Assembleia faz uma campanha institucional. Não

podemos deixar que as eleições de 2014 sejam um palanque, temos de defender o

povo.

Muito obrigado, Deputado. Queria deixar a minha posição favorável à Mesa - aliás,

não somente a minha posição, mas a do meu partido - e hipotecar solidariedade aos

Deputados, à Assembleia e, principalmente, ao povo mineiro. Queremos realmente

um Estado com mais recursos para combater a pobreza. Que as dificuldades e os

problemas  políticos  não  reduzam  a  campanha,  que  teve  repercussão  nacional,

tornando-a pequena.

O  Deputado  Jayro  Lessa*  -  Muito  obrigado,  Deputada  Liza  Prado.  Gostaria  de

registrar  a  presença  do  ex-Secretário  de  Saúde,  o  Sr.  Armando  Costa,  que  foi

Deputado desta Casa e também Deputado Federal, além de ser um grande amigo

nosso.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Jayro Lessa, gostaria de

parabenizá-lo pela importante conquista do consulado americano em Belo Horizonte.

Desde a primeira hora V. Exa. esteve à frente desse pleito, que agora se torna uma

realidade tão importante para nós, mineiros, e também, de forma muito especial, para

toda a região do Leste de Minas, do Vale do Rio Doce, do Vale do Aço, região que V.

Exa. representa muito bem.

Sr.  Presidente,  gostaria  de  dizer  que  a  realidade  econômica  brasileira  tem  se

transformado para melhor. Hoje o brasileiro e o mineiro viajam com mais frequência

para  os  Estados  Unidos  da  América  porque  a  nossa  economia  está  se

desenvolvendo. A renda média do brasileiro é de US$1.000,00, o que permite que ele

tenha mais liberdade para fazer compras no exterior, para visitar os Estados Unidos

soberanamente,  e  não  de  forma submissa,  como era  outrora.  Essa conquista  do

consulado  é  de  fundamental  importância  e  reconhecida,  aliás,  pela  visita  da

Presidenta Dilma ao Presidente Barack Obama. Ela também nos trouxe a boa notícia

do produto genuinamente mineiro, a cachaça de Minas Gerais,  reconhecido pelos

Estados Unidos da América.

Portanto, parabenizo V. Exa. pela importante conquista do consulado americano em

Belo Horizonte.
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O Deputado  Jayro  Lessa*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Carlin  Moura.  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, como só me resta 1 minuto para falar, V. Exa. e o Deputado

Lafayette de Andrada terão apenas meio minuto.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva  (em aparte)  -  Muito  obrigado,  Deputado Jayro

Lessa. Somente gostaria de parabenizar essa grande conquista para Minas Gerais.

Conheço e reconheço o seu trabalho desde longos anos, por isso tenha a certeza de

que o benefício será para toda a população mineira.  Em nome do Sul  de Minas,

gostaria de saudar V. Exa. pela sua determinação. Não é de hoje que V. Exa. levanta

essa bandeira para que se torne realidade o consulado americano em Belo Horizonte.

Parabéns pelo seu trabalho.

O Deputado Jayro Lessa* - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)*  -  Nestes  segundos  finais,

primeiramente gostaria  de parabenizar  o Deputado Jayro  Lessa,  um dos grandes

representantes  do  Rio  Doce,  por  essa  importante  conquista  do  consulado  dos

Estados Unidos para nós, mineiros.

Aproveito  estes  momentos  finais  para,  de  maneira  muito  enfática,  divergir  das

palavras do eminente Deputado que se pronunciou antes de V. Exa., quando falava

da dívida pública mineira com referência à União. É preciso que todos saibam que

quem determina as taxas de juros no Brasil é o Banco Central, é o governo federal.

Já a taxa de juros que o governo federal cobra dos Estados, cobra de Minas Gerais,

sufoca os Estados.

Deputado Jayro Lessa,  gostaria  de  dizer  que é fundamental  a renegociação da

dívida.  A Assembleia  Legislativa  de  Minas  está  de  parabéns,  pois  levantou  essa

bandeira, e, agora, o Congresso Nacional está começando a querer rediscutir a dívida

dos Estados. Parabéns, Deputado Jayro Lessa e muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Jayro Lessa* - Muito obrigado, Deputado Lafayette de Andrada. Muito

obrigado, Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite*  – Sr.  Presidente,  muito obrigado.  Gostaria  de lamentar

mais um ataque deferido contra mim. O povo de Minas Gerais me confiou já cinco
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mandatos e tenho procurado aqui na Assembleia Legislativa cumpri-lo com seriedade.

Quando o  meu partido  foi  eleito  pelo  povo de Minas  Gerais  para  governar,  eu

estava junto com ele; mas quando foi derrotado nas urnas, estive na Oposição por

quatro  anos  com  outros  Deputados  aqui  presentes.  Por  isso,  Deputado  Rômulo

Viegas,  recorri  ao  art.  164,  que  é  a  salvaguarda  no  Regimento  da  Assembleia

Legislativa aos Deputados quando ofendidos.

O art. 62 do nosso Regimento é muito claro: “O Deputado acusado da prática de ato

que ofenda a sua honorabilidade poderá requerer ao Presidente da Assembleia que

mande apurar a veracidade da arguição e, não provada a procedência, imponha ao

Deputado ofensor a penalidade regimental cabível.”

Sr.  Presidente,  não sou censor,  ao  contrário,  eu,  por  cinco  mandatos,  algumas

vezes me sentei nessa cadeira que V. Exa. ocupa, que a Presidência da Assembleia

ocupa, para substituir Deputados da Mesa. Pois agora fui proibido de me assentar

nessa cadeira; mas nem por isso chamei de censores, ao microfone, os que, aos

gritos, atrás de mim, no dia em que eu presidia a reunião, cobravam do Secretário-

Geral  da  Mesa  que  eu  fosse  retirado  dessa  cadeira.  A única  coisa  que  fiz,  Sr.

Presidente,  foi  acompanhar  o  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa.  O

Regimento dá os prazos de fala aos oradores.

Solicitei ao Deputado que estava na tribuna um aparte e, quando ele me concedeu,

faltavam 2 minutos para  encerrar  o  pronunciamento  dentro  do  prazo determinado

para o Grande Expediente. Quando ele concedeu aparte a outro Deputado, o tempo

estava  excedido  em  muito.  É  claro  que,  naquele  momento,  fiz  a  defesa do meu

partido, do PSDB, tantas vezes aqui achincalhado, desrespeitado. Os nossos Líderes

foram desrespeitados. Somos obrigados a ouvir isso sem nos manifestar? Não, isso é

um Parlamento. Eu me manifestarei, não me calarei e não aceitarei,  em momento

algum, palavras ou insinuações que venham a ferir  minha honra.  Defenderei  meu

partido e o governo, que não é apenas do meu partido, do PSDB - há outros partidos

governando  conosco,  como o  PT,  o  DEM,  o  PDT,  o  PSB.  Vários  partidos  estão

conosco  nesse  esforço  de  governar  este  grande  Estado,  que  tantas  vezes  é

humilhado  pelo  governo  federal.  Vemos  a  prova  disso  aqui,  na  distribuição  dos

recursos  para  Minas  Gerais:  os  recursos  vão  para  o  PT,  os  recursos  não  vêm
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republicanamente para o PSDB e para os partidos de oposição. Que culpa têm as

pessoas de Minas Gerais? Elas escolheram o PSDB em primeiro turno, escolheram o

mais eficiente, o Governador Anastasia foi escolhido em primeiro turno, escolheram o

mais querido Senador Aécio Neves também em votação majoritária para o Senado da

República. Isso é democracia. Não é possível agora ser contestado o que o povo

decidiu nas urnas.

Não me calarei. Não adianta tentar me calar. Não me importa assentar-me aí, nessa

cadeira.  Não  é  do  meu feitio,  não  me sentarei  aí.  Podem  me censurar,  não  me

sentarei aí. Mas ninguém me calará. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, essa discussão precisa ser melhor

exposta.  O Deputado João Leite  tem interferido  de  maneira indevida em diversos

momentos.  Ele  quer  ditar  quem  pode  e  quem  não  pode  falar,  qual  assunto  ele

considera pertinente e qual ele não considera pertinente. Assim ele vai,  daqui, de

baixo da Assembleia, tentando impingir à Mesa uma forma de fazer política que não

permite à Oposição a manifestação.

Essa não é a forma democrática de se travar o debate na Assembleia Legislativa.

Os oradores que estão inscritos concedem ou não apartes, mas não podem ser

interrompidos, calados, assim como não lhes podem ser ditados um assunto ou uma

determinada norma que a eles compete definir. Isso cria, evidentemente, um atrito

desnecessário dentro da Assembleia Legislativa. Não podemos nos subjugar a esse

tipo de conduta. Não é possível que pelo império da força e do grito se tente fazer

com que a Oposição não tenha voz na Assembleia Legislativa. Isso, de fato,  tem

acontecido. As reclamações são constantes. A base do governo nomeia uma tropa de

choque nas comissões para derrotar requerimento por requerimento que busca fazer

qualquer tipo de averiguação em relação ao governo do Estado. Qualquer análise que

critique o governo do Estado é, portanto, derrotada nas comissões, não prosperando

os requerimentos. Dessa forma, impede-se a Oposição de trabalhar. Assim tem sido o

comportamento de setores da base do governo, impedindo o processo democrático.

Ora, é contra isso que estamos nos insurgindo. Não é possível que se trave dentro do
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Parlamento mineiro um tipo de cerceamento às palavras e ao trabalho que faz um

setor deste Parlamento, a Oposição. Então, em primeiro lugar, queria deixar isso de

maneira clara.

Em segundo lugar, quero dizer que os ataques feitos ao Partido dos Trabalhadores

podem ser feitos se assim julgarem os Deputados que não concordam com o nosso

governo. Achamos isso democrático. Agora, é claro que, do ponto de vista político,

isso merece ser rebatido.  Não é verdade que o governo do Brasil,  da Presidenta

Dilma não exista em Minas Gerais. Basta andar pelo Norte e pelo Sul de Minas, pelo

Vale  do  Jequitinhonha,  que veremos Minas  Gerais  contemplada não apenas com

recursos, mas com políticas públicas aos montes,  colocadas em nosso Estado.  O

próprio Governador Anastasia vive agradecendo à Presidenta, como fazia o próprio

ex-Governador Aécio Neves àquilo que Lula fazia de investimentos e que, na época

de Fernando Henrique, nunca foi feito em Minas Gerais. Agora, se o governo perde

recursos para outros Estados porque não planeja o desenvolvimento, devia fazer uma

autocrítica. Isso ocorre porque Minas está sem governo, sem planejamento. Não é

problema da dívida que tem 13% como máximo a ser resgatada. Isso não impede,

por exemplo, a aplicação na educação e na saúde. Tudo agora virou desculpa da

dívida.

Ora, o déficit não era zero? Quebraram Minas. Fizeram o choque de gestão para

dizer “não” aos professores e aos trabalhadores da saúde. Agora dizem que a culpa é

da dívida.  Por  que a Bahia não está com esse problema tão sério na segurança

pública, assim como os outros Estados.

Solicito ao Deputado João Leite que me permita falar. Daqui a pouco vem censura e

acha ruim. É preciso que possamos concluir o raciocínio.

Retomando,  outros  Estados  não  têm  esse  problema de segurança  pública  que

vimos agora. Somos o pior Estado em segurança pública. A cada semana temos uma

notícia.  O  índice  de  educação em  Matemática  e  Português  de novo.  É  culpa  da

dívida! Então, os fracassos se transformam em desculpas. Temos outros exemplos,

como salas multisseriadas, merenda negada aos professores. Tudo isso é culpa da

dívida. Como diz o Deputado Sávio Souza Cruz: “Corta! Choque de gestão; o déficit

zero acabou! Choque de gestão!” Assim vai agindo o governo dizendo ser tudo culpa
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da dívida. Essa desculpa não pega.

Agora, é ruim que a Assembleia Legislativa, com recursos próprios do Parlamento,

faça  um  campanha  publicitária  que  não  espelha  a  Assembleia  Legislativa,  sem

consultar os Líderes. A Assembleia vira linha auxiliar do governo. Isso é incorreto.

Isso tem de ser feito com a Mesa. Não foi submetido à aprovação do Colégio de

Líderes nem da Mesa da Assembleia Legislativa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Lamac.

O Deputado Paulo Lamac* - Sr. Presidente, nobres Deputados...

O Deputado André Quintão* - Um aparte, Deputado.

O Deputado Rogério Correia* - Também gostaria de um aparte.

O Deputado João Leite* - Também gostaria de um aparte, Deputado.

O Deputado Paulo Lamac* - Perfeitamente, caros colegas; concederei apartes com

a maior alegria, mas, antes, gostaria de me dirigir aos nobres colegas e aos mineiros

que  nos  acompanham  pela  TV Assembleia  Legislativa,  pois  hoje  discutimos  uma

temática  importante:  o  desenvolvimento  do  Estado.  Assim,  quero  relatar  uma

audiência pública realizada a requerimento dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e

Carlin  Moura,  que  acompanhamos  ontem,  na  Comissão  de  Educação,  e  que  dá

continuação  a  uma  temática  importante  para  o  desenvolvimento  do  Estado:  o

investimento no Cetec, por parceria que está sendo firmada com a Fiemg.

É um assunto muito interessante, que a princípio me causou muita estranheza e

preocupação.  Mas  tivemos  oportunidade  de  visitar  o  Cetec  e  conhecer

profundamente o seu projeto, e ficou muito clara a busca que se faz. Na audiência

pública  realizada  ontem,  sentimos  claramente  a  preocupação  e  o  empenho  do

Secretário  Narcio  para  recuperar  o  processo  de  desenvolvimento  tecnológico  do

nosso Estado, porque, lamentavelmente, encontrou um modelo falido e abandonado:

o Cetec, que já foi palco de grandes trabalhos de desenvolvimento de tecnologia, hoje

está em estágio retardado com relação à produção de conhecimento e de tecnologias

aplicáveis ao crescimento do Estado de Minas Gerais. Esse é um dos elementos que

contribuem para esse processo de desindustrialização, uma realidade hoje no Estado.

Assim,  quando  vemos  o  debate  que  os  colegas  vêm  travando  sobre  o
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endividamento e os juros, ficamos bem preocupados, até porque a dívida do Estado

preocupa a todos os mineiros, pois, no fim das contas, somos nós que vamos pagá-

la. E essa dívida vem aumentando nos últimos anos. Não sei se o Deputado Adelmo

Carneiro Leão se encontra presente...

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Um aparte, Deputado.

O  Deputado  Paulo  Lamac*  -  Perfeitamente.  Vou  conceder  aparte  ao  Deputado

Adelmo Carneiro Leão, que tem discutido a questão da dívida e do seu impacto na

nossa economia.

O Deputado João Leite* - Mas já havíamos pedido aparte anteriormente, Deputado

Paulo Lamac.

O Deputado Paulo Lamac* - Depois do Deputado Adelmo, vou conceder...

O Deputado João Leite* - Pedimos o aparte, assim como o Deputado Lafayette.

O  Deputado  Paulo  Lamac*  -  Perfeitamente;  e  vamos  conceder  os  apartes,

Deputado. Concedo aparte ao Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado André  Quintão*  -  Depois,  pela ordem alfabética,  é o André.  Certo,

Deputado Paulo Lamac?

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - A prerrogativa da concessão do

aparte é de quem está com a palavra. Assim, quero agradecer ao Deputado orador,

que tem o direito de escolher a quem concederá aparte. Por isso mesmo, não vou me

submeter à censura do Deputado João Leite.

Mas quero tratar da questão da dívida...

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, novamente peço a palavra pelo art. 164,

pelo “à censura”.

O  Deputado  Adelmo Carneiro Leão (em aparte)  -  Quero dizer  que estou  muito

constrangido com essa questão. No início deste mandato, tratei dessa questão e sei

da gravidade e da seriedade da dívida dos Estados brasileiros com a União. Sei que

é tão grave que, somente remanejar a dívida de Minas ou dos Estados para a União,

sem o comprometimento de uma política de Estado, não vai resolver grandes coisas.

Sei que essa propaganda que a Assembleia de Minas está fazendo tem muito pouco

significado, mas abre brechas importantes para debatermos a questão da dívida. Por

isso,  também  não  estou  nem um pouco  preocupado com  a  consequência  dessa
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propaganda – porque sei que ela abre brechas para tratarmos dessa questão.

Mas  estou  constrangido  porque  constituímos,  ou  melhor,  a  Presidência  da

Assembleia constituiu uma Comissão Especial que presido e que já estaria extinta,

não fosse a assinatura dos meus mais próximos Líderes, Sávio Souza Cruz e Rogério

Correia,  para  que  ela  tenha  continuação.  Acho  muito  importante  que  ela  tenha

continuação, e eles sabem disso. Também sei por que não assinaram... Têm razão:

está acontecendo hoje, em Valadares, uma reunião que está sendo chamada de uma

reunião  da  comissão  que  não  existe.  Ou  seja,  está  acontecendo  um erro  nesse

processo de condução.

E há algo ainda mais grave, que talvez os Deputados Rogério e Sávio possam nos

explicar.  Temos cinco requerimentos da Comissão da Dívida, de 2011, para serem

votados nesta Casa. Cinco requerimentos, Deputado Duarte Bechir. São importantes

porque tratam de busca de solicitação de informações, e a coisa aqui não anda. Essa

discussão nesse amassa, que não formará nada, não formará telha nem nada. Aqui

não tem cerâmica, apesar de um “amassa barro”. Esse é um problema sério e grave,

do qual devemos tratar. Não tenho de tratar do governo de Minas ou do governo da

União, mas dos Estados - de Minas e da União. Não estamos sabendo ligar e discutir

isso. Há um certo oportunismo absolutamente inaceitável.  Vi pessoas do bloco do

governo  acusar  o  PT  por  essa  dívida.  Isso  também  não  resolve,  não  ajuda.

Precisamos  ter  informações  e  dados  e,  sobre  eles,  tratarmos  dessa  questão  e

buscarmos  a  solução  desse  problema,  que  é  extremamente  grave.  Há  alguns

equívocos, muitos, de todos nós, por falta de informação. Há pouco, ouvi o Deputado

Lafayette de Andrada falar que é o governo que define os juros. V. Exa., meu caro

amigo Deputado, está absolutamente equivocado.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Os juros da União são decididos pelo governo,

pelo Banco Central.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  (em  aparte)  -  Essa  dívida  é  pactuada,  é

convencionada. É de 1998.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Não falei da dívida. Falei da política de juros

do governo federal, do Banco Central.

O  Deputado Adelmo  Carneiro  Leão (em aparte)  -  É  dessa dívida  que  estamos
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tratando, não é de outra. Então, não podemos misturar alhos com bugalhos. Isso é

perigoso, porque falamos de uma coisa, tratando de outra. Qual a intenção disso?

Que ajuda é essa? Esse problema é sério. Outra coisa: a dívida foi contratada, existe

e quero saber o seu conteúdo. Há muita gente aqui que está fazendo discurso e não

quer saber do conteúdo. Há muita gente falando que a dívida do Estado de Minas

com a União deve ser revista, e entrei nessa, porque acredito na minha Presidenta e

no  meu  governo.  Se  os  outros  não  fizeram,  este  fará,  como  está  fazendo  algo

revolucionário no País, contestando, aliás, não só esses juros, mas os juros para a

sociedade. Hoje a classe média pode chegar à Caixa Econômica Federal e encontrar

uma  situação  extraordinariamente  diferente  da  dos  bancos  privados,  que  estão

incomodados com a redução dos juros da Caixa Econômica Federal, dos juros do

cheque  especial,  dos  empréstimos,  da  compra  de  carros,  da  compra  de

equipamentos para as casas do Minha Casa, Minha Vida. Isso é o importante, e não

estamos discutindo, mas brigando por coisas que devemos resolver conjuntamente.

Essa  questão  é  nossa,  é  de  Estado.  Essa  briga  não  nos  leva  a  nada,  se  não

tratarmos  da  nossa  realidade,  nos  aprofundarmos  para  conhecermos  o  que  está

posto aqui.

Desculpe-me  por  ter  ultrapassado  o  limite  de  tempo,  mas  isso  me  incomoda

demais, porque não sei que tipo de proveito alguém quer tirar dessa discussão, se

não o de repactuarmos essa dívida com a União, com a Cemig, que está colocada de

lado e é muito grave. Vocês não conhecem isso. Conheço um pouquinho da situação

dos  contratos  com  a  Cemig.  É  uma  indecência  e  eles  foram  assinados  pelos

Governadores passados.

O Deputado Paulo Lamac* - Juros altos, Deputado?

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Juros absurdos. E há mais ainda

que vocês não sabem: na dívida que não foi paga pela Cemig - e ela não foi paga no

seu inteiro teor -, além dos juros que chegaram a 12% e caíram para 8,18%, há a

correção de juros de mora de 1% ao mês, Deputado Rogério Correia. Isso significa

que, somados os juros - não é correção, Deputado Sávio Souza Cruz -, eles chegam

a 24%, e aqui  ninguém trata dessa questão. Estamos brigando em cima de quê?

Quem é o culpado disso? Se há culpados, não sei. Apenas sei que há responsáveis
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e,  por  isso,  propus  essa questão:  hoje a  responsabilidade é  de  quem  governa o

Estado de Minas Gerais, os Estados brasileiros e a União - é responsabilidade do

meu governo também.

O Deputado Paulo Lamac* - Agradeço ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, pois

nos satisfaz muito essa participação qualificada de um Deputado que tem realmente

se aprofundado na questão da dívida e mostrado a sua origem e o seu crescimento,

que tanto nos preocupam.

Há vários Deputados aqui, e quero conceder aparte a todos eles. Inicialmente a

quem solicitou primeiro, e pela ordem alfabética, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Obrigado. Quero parabenizá-lo, Deputado,

pelo pronunciamento e dizer que essa discussão sobre a dívida de fato é muito séria.

Em boa hora os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Carlin Moura propuseram que

esta  Casa constituísse  uma comissão especial,  um calendário  de  debates.  Então

queria parabenizar o protagonismo do PT e do PCdoB ao levantar essa discussão. O

Congresso  Nacional  hoje  tem  uma  comissão  especial  que  discute  também  a

renegociação da dívida, e já há uma proposta, que não agrada a todos: a mudança

do indexador para a taxa Selic. Mas essa proposta já é um avanço, porque isso ficou

praticamente como um assunto proibido durante muitos anos.

Mas eu também queria fazer coro aos demais, e acho que isso não deve ser culpa

da Mesa; talvez seja da empresa que fez a campanha de “marketing”, porque tudo

agora é culpa da dívida. Eu me assustei porque vi naquela cancela da Assembleia:

está  faltando sala de aula,  é  culpa  da  dívida;  está  faltando remédio  no  posto de

saúde,  é  culpa  da  dívida;  está  faltando  sala  multisseriada,  é  culpa  da  dívida;  as

estradas estaduais estão com buracos, é culpa da dívida. Aí, não. Está havendo uma

apropriação política para desgastar  o governo federal  e tirar  do governo estadual

suas responsabilidades em torno de um assunto muito sério e que está sendo tratado

de maneira republicana nesta Casa. Aí não podemos concordar. Não estamos aqui

para dizer  amém para  tudo.  Está  errado,  isso tem que ser  revisto.  A Assembleia

acerta tanto nos seus seminários, nos seus fóruns de debates, e teremos agora a

discussão  da  Comissão  Especial  da  Violência  contra  a  Mulher.  Isso  tem  de  ser

divulgado  pela  televisão.  O  seminário  “Pobreza  e  desigualdade”  não  foi  para  a
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televisão e não houve propaganda na televisão. Agora tudo é culpa da dívida. Está

errado, isso tem que ser revisto. Acho que o Presidente tem que cancelar, suspender,

não o debate em torno da dívida. Mas é preciso discutir.

Não adianta,  Deputado João Leite,  não vou cair  em provocação.  O PSDB está

doido  para  o  PT  não  entrar  na  aliança,  porque  está  de  olho  e  goela  larga  na

Prefeitura. Mas o PT vai com jeito, democraticamente. Vocês vão ter que nos engolir

na Prefeitura por mais quatro anos. Vocês não têm condição de lançar candidato para

ficar  lá  muito  tempo,  tiveram  que  pedir  ao  Pimentel  para  fazer  um  acordo  para

entrarem na Prefeitura,  e  agora não querem largar  de jeito  nenhum. Vão ter  que

engolir de novo o PT lá.  Não vou entrar nessa provocação porque isso é assunto

partidário. Vamos discutir esse assunto dia 15 de abril. O Presidente Marcus Pestana

está fazendo ótimas indicações, continue assim. Ele conhece muito bem o PT.

Mas a dívida é assunto sério, Deputado Paulo Lamac. Não dá para agora tudo que

está errado em Minas ser culpa da dívida. E dizer que a dívida existe por causa do

governo federal, da Dilma, do Lula. Aí está errado. Sinceramente farei um apelo ao

Deputado Dinis Pinheiro para continuarmos o debate, o diálogo. Minas Gerais e a

Assembleia estão sendo protagonistas, de fato, e isso é positivo. O Deputado Adelmo

Carneiro Leão tem toda razão. Mas não vamos exagerar na propaganda que induz o

mineiro a achar que tudo que acontece de errado é por causa da dívida. O Renan

Ribeiro está comendo frango, é culpa da dívida. Tudo agora é culpa da dívida. Aí não

tem jeito. Sinceramente faço coro aqui com o nosso Líder, Deputado Rogério Correia,

para colocarmos um freio nessa campanha da forma que está. Continua o debate,

divulga o trabalho da Assembleia, mas colocando a culpa toda na dívida? Tudo é a

dívida? Aí estamos iludindo, enganando o povo mineiro, e a Assembleia de Minas não

vai cumprir esse papel, até porque há um monte de projeto de empréstimo aqui. O

governo não vai  querer  que a  Oposição ajude a  aprovar  esses projetos? É mais

dívida.  É  culpa  da  dívida  também?  Não.  Então  acho  que  deve  haver  menos

propaganda e mais ação.

O Deputado Paulo Lamac* - Quero agradecer aos Deputados a participação, pois

eles enriqueceram o nosso pronunciamento. Além disso, quero justificar-me com os

demais colegas, pois infelizmente não foi possível compartilharmos o tempo. Tenho
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certeza  de  que  muitos  enriqueceriam  a  nossa  fala,  mas  certamente  terão

oportunidade de fazer aparte ao pronunciamento do próximo orador. Gostaríamos de

ter concedido aparte aos Deputados Rogério Correia e João Leite, bem como a todos

os  parlamentares  que  o  solicitaram,  mas  pelo  exíguo  tempo  não  foi  possível.

Certamente, na próxima vez, teremos essa oportunidade. Sr. Presidente e colegas

Deputados, obrigado. Nossa saudação aos mineiros que nos acompanham pela TV

Assembleia.

* - Sem revisão do orador.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, questão de ordem, art. 164.

O Sr. Presidente - Por qual razão, Deputado João Leite?

O Deputado João Leite - Porque o Deputado Adelmo Carneiro Leão novamente

usou a palavra “censura” contra este Deputado. Quero citar novamente o art. 62 que

diz: (- Lê:) “O Deputado acusado de prática de ato que ofenda a sua honorabilidade

poderá requerer ao Presidente da Assembleia que mande apurar a veracidade da

arguição e, não provada a procedência, imponha ao Deputado ofensor a penalidade

regimental cabível”.  Sr. Presidente, naquele momento, quando o Deputado Adelmo

Carneiro Leão disse que eu não poderia usar a palavra, não pude me manifestar.

Queria agora, pelo art. 164, usar a palavra, já que este Deputado foi ofendido. Aliás,

essa foi uma prática recorrente nesta reunião da Assembleia Legislativa.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Pela ordem, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - V. Exa. terá a palavra em seguida.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, queria 5 minutos para me manifestar. O

relógio já está em 4 minutos.

O Deputado Sávio Souza Cruz -  V. Exa. poderia trocar de posição com ele, Sr.

Presidente. Desse jeito ele é quem determina o que V. Exa. deve fazer.

O Sr. Presidente - Por gentileza, Deputado Sávio Souza Cruz, a palavra está com o

Deputado João Leite. Deputado João Leite, por favor, prossiga.

O Deputado João Leite - Prosseguirei. Peço a V. Exa. que considere os 5 minutos.

O Presidente tem de fazer o que o Regimento manda. O Deputado Sávio Souza Cruz

nem está com a palavra.

O Sr.  Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.  Depois concederei  a
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palavra aos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Sávio Souza Cruz.

O Deputado João Leite - Sr.  Presidente, o Deputado Adelmo Carneiro Leão usa

uma palavra que me ofende e V. Exa. logo promete conceder-lhe a palavra. Queria

entender  essa  lógica.  Vou  me  defender  de  uma  acusação  do  Deputado  Adelmo

Carneiro Leão, e ele terá a palavra depois?

O Sr. Presidente - É porque V. Exa. já tinha usado o art. 164 que concedi.

O  Deputado  João Leite  -  Usei  o  art.  164  em razão  da  agressão  do  Deputado

Rogério Correia. Agora usarei o art. 164 por causa da agressão do Deputado Adelmo

Carneiro Leão. É isso que eu disse.

O Sr. Presidente - Pode prosseguir, por favor.

O Deputado João Leite - Muito bem! Pelo relógio, faltam 4 minutos. Quero os meus

5  minutos.  Sr.  Presidente,  quero  lamentar  a  manifestação  do  Deputado  Adelmo

Carneiro Leão. Estamos juntos nesta Casa, há muitos mandatos. É um Deputado por

quem tenho o maior respeito e que realiza nesta Casa um trabalho que temos de

respeitar. No entanto, Sr. Presidente, o Deputado me acusa...

O  Sr.  Presidente  -  Concedo  ao  Deputado  João  Leite  5  minutos.  Somos  um

Parlamento democrático, onde todos têm voz.

O Deputado João Leite  -  Sr.  Presidente,  tenho  o  maior  apreço  e  respeito  pelo

Deputado.  No  entanto,  temos  o  direito  de  manifestação  no  Parlamento  e  de

apresentar  as nossas posições.  Por exemplo:  pode acusar o PSDB? O PSDB foi

acusado  aqui,  a  todo  o  momento,  de  ser  o  responsável  pela  dívida.  Quando

ingressamos no governo do Estado de Minas Gerais em 1995, a dívida já existia. Eu

estava nesta Casa. A dívida já estava contratada por governos anteriores. Quer dizer

que acusar o PSDB aqui pode? Não pode ser acusado? Então, é importante dizer

também que não é o PSDB que está brigando com a Assembleia Legislativa, não.

Não  estamos  brigando  por  causa  da  campanha  da  Assembleia  Legislativa.

Entendemos que é muito importante discutir essa dívida. Mais do que isso, a dívida e

o pacto federativo foram discutidos, quando tínhamos na Assembleia Legislativa o

governo de outros partidos, dos quais não citarei o nome. O PSDB era Oposição, e a

Assembleia Legislativa viajou pelo Estado inteiro discutindo o pacto federativo e a

nova redistribuição de recursos. É o que a Assembleia Legislativa está novamente
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fazendo. Então, não somos nós que estamos brigando com a Assembleia, não somos

nós  que  estamos  acusando  a  Mesa.  Vimos  o  treinamento  hoje.  Sei  reconhecer

treinamento, sei quando a jogada vem treinada, ensaiada. A jogada já veio ensaiada,

tramada  para  esta  tarde.  Não  fomos  nós  que  acusamos  a  Mesa  da  Assembleia

Legislativa.  Treinaram.  Foi  treinamento  exaustivo,  para  que  chegassem  aqui  e

fizessem essa acusação contra a Mesa. Isso é algo impressionante, porque todos os

partidos estão representados na Mesa da Assembleia Legislativa. Ora, é interessante,

Sr. Presidente, acusar a Assembleia e depois vir aqui reclamar que foi impedida a

realização de 113 audiências públicas. Os servidores da Assembleia ligam para a

Cemig e para Copasa. Aí perguntam de onde é. É da Assembleia Legislativa. Então

dizem:  “Meu Deus do céu,  é mais uma audiência pública!”.  Os servidores já não

conseguem trabalhar nessas empresas, nessas instituições, porque têm de estar aqui

a todo o momento, nas audiências públicas. Custa, mesmo, gente. É caro. Audiência

pública é cara. Para o Estado de Minas Gerais, com seus 853 Municípios, é caro.

Perguntem  aos  servidores  da  Assembleia,  que  têm  de  entrar  numa Van  e  viajar

700km,  800km,  e  ir  lá  em  Itaobim,  atravessar  Ponto  dos  Volantes  e  o  Rio

Jequitinhonha. Mesmo em Itaobim, do Deputado André Quintão, não é fácil, não. É

longe e custa caro, gente. Não é fácil. Por isso, Sr. Presidente, queria expor a minha

posição.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Neste momento, Sr. Presidente, dada a inexistência de

quórum, solicito o encerramento de plano da reunião.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Questão de ordem, Sr. Presidente.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, regimentalmente, tem de ser respondida de

pronto a minha questão exposta.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Questão de ordem, Sr. Presidente.

O Deputado João Leite - Sr.  Presidente, a minha questão de ordem tem de ser

respondida  de  pronto.  Ou  V.  Exa.  faz  a  recomposição  de  quórum  ou  encerra  a

reunião. É assim que o Regimento Interno da Assembleia Legislativa determina.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

solicito  ao  Sr.  Secretário  que  proceda  à  chamada  dos  Deputados  para  a
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recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Ulysses Gomes) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência  informa ao Plenário  que foi  recebido  e  aprovado,  nos  termos  da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 2.903/2012, da Comissão

de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Esporte - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em

10/4/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.899/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,

2.910/2012, do Deputado Bosco, e 2.931/2012, do Deputado Luiz Carlos Miranda; de

Educação - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 11/4/2012, do Requerimento nº

2.828/2012, do Deputado Doutor Viana; e da Pessoa com Deficiência - aprovação, na

6ª Reunião Ordinária, em 11/4/2012, do Requerimento nº 2.827/2012, do Deputado

Doutor Viana; e pela Comissão Especial do Crack - informando a alteração de seu

nome para Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack (Ciente. Publique-se.).

Questões de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, questão de ordem.

O Sr. Presidente - Pela ordem, com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, art. 164.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, estou deveras abismado. Há
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muito tempo, conheço o Deputado João Leite e o tenho como meu amigo, como uma

pessoa serena, tranquila, mas o que ele está fazendo nesta Casa é de estarrecer e

surpreender as pessoas mais próximas. Além de ser censor, passou a ser juiz. Além

de juiz e censor, passou a querer ocupar a posição da Presidência desta Casa. Que

coisa mais absurda! Diz: “Presidente, V. Exa. não pode fazer assim, não pode fazer

deste, daquele ou do outro jeito”. Deputado João Leite, seja generoso com esta Casa!

E, depois de sua fala, numa atitude... Essa atitude não é do seu tamanho! Deputado,

você a apequena, quando toma a decisão de mandar parar a Assembleia, os seus

trabalhos e a discussão. Está com medo de discutir? Pelo amor de Deus! Realmente,

estou  estarrecido  diante  disso.  A questão que  discutíamos  é  séria,  a  Assembleia

Legislativa tem muitas questões importantes para serem debatidas e discutidas, e

não podemos... Quero rechaçar a atitude do Deputado João Leite, porque, primeiro,

ele se colocou na posição de vítima e, segundo, queria estabelecer ao orador inscrito

que  estava com a  palavra,  Sr.  Presidente,  para  dizer  quem deveria  escolher.  Aí,

sentiu-se ofendido, quando eu disse que naquele momento ele estava tomando uma

posição de censura ao portador da palavra, para dizer que não poderia conceder a

palavra a mim, e sim a ele, pois estava em primeiro lugar. Ele conhece tão bem o

Regimento Interno! Sabe que, quando estamos com a palavra, nós a concedemos a

quem achamos necessário. Aqui não há fila. Deputado João Leite, se eu estiver na

tribuna e várias pessoas pedirem a palavra, pela ordem ou para um aparte, tenho a

prerrogativa de escolher a quem quero dá-la. Não há no Regimento Interno, que se

tem de estar em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Essa é a prerrogativa. Não quero

rechaçar.  Pedi esta questão de ordem, porque não cabia ao Deputado João Leite

reivindicar a palavra neste Parlamento pelo art. 164.

O Deputado Paulo Lamac - Sr. Presidente, pela ordem.

O Deputado André Quintão - Art. 164.

O Deputado Rogério Correia - Art. 164

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Paulo  Guedes)  -  Com  a  palavra,  pela  ordem,  o

Deputado Paulo Lamac.

O Deputado Paulo Lamac - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma consulta sobre a

aplicação do art. 164. Quantas vezes a palavra pelo art. 164 pode ser requerida pelo
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parlamentar sobre o mesmo tipo de ofensa? Essa dúvida surgiu, e se V. Exa. pudesse

esclarecer seria importante para o bom andamento dos nossos trabalhos.

Gostaria de solicitar a V. Exa. que esclareça a forma de aplicação do art. 164.

O Sr. Presidente - Apenas uma vez; porém, fica a critério da Presidência, podendo

conceder mais de uma vez, se entender que houve nova ofensa.

O Deputado Paulo Lamac - Entendi, fica a critério. Gostaria de esclarecer isso, para

que tenhamos clareza dos critérios utilizados na Casa. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, art. 164.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, art. 164.

O Sr. Presidente - Vou conceder a palavra, a critério da Presidência e conforme

determina o Regimento  Interno.  Com a palavra,  pelo  art.  164,  o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, o nobre Deputado do PSDB fez uma

menção irônica, dizendo que determinada cidade era de um determinado Deputado.

Não  podemos  nos  utilizar  desses  expedientes  em  debate  político  nesta  Casa.

Considero este debate muito sérios. Estamos discutindo a dívida pública de Minas

Gerais, que também está sendo objeto de uma análise e de um movimento também

muito  sério  da  Assembleia.  Repito:  parabenizo  os  Deputados  que  tomaram  a

iniciativa,  Deputados  Adelmo,  Carlin  e  nosso Presidente  Dinis,  que  abraçou essa

causa; porém, está havendo um exagero na forma política como essa questão está

sendo posta. Hoje, tudo de errado que está acontecendo em Minas Gerais, e essa

propaganda reforça isso, é culpa da dívida. Como se essa dívida tivesse aparecido

hoje. Não. Essa dívida é antiga. Ela compromete um volume alto de recursos? Sim,

são 13%. E quanto aos 87% restantes? Isso está  errado e  deve ser  corrigido.  A

Assembleia Legislativa tem um papel educativo.

Falou-se a respeito da questão dos juros. Vejam o exemplo que a Presidenta Dilma

está dando ao mundo e ao País. Os bancos públicos jogaram quase para 50% a

queda dos juros, gerando um possível efeito cascata. É uma demonstração do que o

governo federal está fazendo para garantir o crescimento, a qualidade de vida dos

cidadãos do Brasil e de Minas. O Congresso Nacional tem uma comissão analisando

a renegociação da dívida. O governo federal já acenou para a possibilidade de troca
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do  indexador  da  dívida,  vinculado  à  proposta  de  reforma  tributária.  É  isso  que

estamos discutindo aqui.

Então,  quero  sugerir  aos  Deputados  que  analisemos  esses  projetos  de  novas

dívidas com muito cuidado. Eu mesmo já entrei com requerimento na Comissão de

Constituição e Justiça para fazermos audiências públicas para que esses projetos

cumpram os requisitos. Deputado Gustavo Valadares, V. Exa. também é colega na

Comissão.  Então, já na primeira reunião da Comissão vamos discutir  mais dívida.

Tudo agora é culpa da dívida, e há mais  dívida,  então, antes de a Comissão de

Constituição e Justiça aprovar  esse projeto, se aprová-lo,  vamos fazer audiências

públicas e analisar  isso com muito carinho e cuidado.  Deputado Rogério Correia,

quem sabe fazemos uma discussão em todas as regiões? Vamos ter mais dívida para

o Estado. Hoje, parece que está havendo reunião lá em Governador Valadares, e

podemos  fazer  em  todas  as  outras  regiões  para  discutir  se  esses  projetos  são

importantes ou não.

Agora,  peço,  com  todo  o  respeito  à  Mesa,  um  reexame  dessa  campanha

publicitária, porque ela é deseducativa. O cidadão nunca poderá nem reclamar de

nada,  porque  ouve:  “Ah,  não  há  a  dívida,  a  culpa  é  da  dívida”.  Sinceramente,

devemos ter responsabilidade nesta Assembleia. Vamos, sim, até o governo federal

discutir  outro  indexador,  discutir  um  dilatamento  de  prazo,  uma  diminuição  do

percentual  mínimo despendido com a dívida.  Tudo isso é factível,  e  a Presidenta

Dilma também está disposta a discutir. No entanto, a questão da dívida não pode ser

apropriada politicamente para desgastar o governo federal e atenuar as falhas do

governo estadual.

Então, Deputado João Leite, agradeço V. Exa. e gostaria de dizer que tenho o maior

amor pela cidade de Itaobim, no coração do Vale do Jequitinhonha. Mas essa cidade

é dos seus moradores, e não deste Deputado. Este Deputado tem o maior carinho

pela cidade de Itaobim, e, sempre que é possível, levamos as audiências públicas

para lá,  para Virgem da Lapa, para Itinga, para Francisco Badaró,  para Jenipapo,

para Berilo, para Almenara, para Joaíma, para Jequitinhonha, para Coronel Murta,

para  Salinas  e  para  toda  aquela  região.  Temos  um  grande  amor  pelo  Vale  do

Jequitinhonha. Mas o Deputado João Leite está equivocado, pois aquela cidade não é
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propriedade do Deputado André Quintão.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI

do art.  232 do Regimento Interno,  requerimentos dos Deputados Dinis  Pinheiro e

outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o

Hospital Felício Rocho pelos 60 anos de sua fundação, e Durval Ângelo e outros em

que solicitam a convocação de reunião especial  para homenagear o jornal “Super

Notícia” pelos 10 anos de sua fundação.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada em

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que a Indicação nº 58 seja

apreciada em primeiro lugar, entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o

requerimento.  As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário, e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram 23 Deputados.

A Deputada Luzia Ferreira -  Declaração de voto.  Registre-se o meu voto:  Luzia

Ferreira, “sim”.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Dalmo Ribeiro Silva, “sim”.

O Deputado Anselmo José Domingos - Sr.  Presidente, Anselmo José Domingos,

“sim”.

O Deputado Carlos Mosconi - Quero registar o meu voto, Sr. Presidente: “sim”.

Questão de Ordem

O  Deputado  André  Quintão  -  Quando  V.  Exa.  foi  proclamar  o  resultado,  os
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Deputados chegaram para votar. Seria necessário refazer a votação para haver maior

transparência  nos  trabalhos.  Portanto  solicito  seja  refeita  a  votação,  para  que os

Deputados que chegaram agora tenham o direito de votar.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência torna sem efeito a verificação de

votação do requerimento e, atendendo à solicitação do Deputado André Quintão, vai

renovar a verificação de votação. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário, e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram 27 Deputados. Portanto, não há quórum para votação,

mas o há para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna sem efeito a votação

do requerimento e o declara prejudicado.

Discussão da Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Andrea

Pereira  da  Silva  para  Compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação.  A Comissão

Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Com a palavra,

para discuti-la, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Luzia Ferreira,

telespectadores da TV Assembleia, ocupo a tribuna da Assembleia Legislativa sem

medo. Graças a Deus, o medo foi algo que perdi. Enfrentei muitas lutas na minha vida

desde a minha infância,  na minha querida Vila  Oeste,  e também na minha longa

carreira  no  esporte,  em  grandes  estádios  de  adversários.  Lembro-me  de  que

enfrentávamos muitos que queriam ganhar no grito, na ofensa. Às vezes, sozinho na

baliza, na goleira, a torcida adversária lançava tudo contra mim. Hoje fico assistindo

ao futebol e vendo como a vida do atleta é tão mais tranquila, pois nada pode ser

lançado dentro do campo. Sou do tempo da invasão de campo, da agressão, das

homenagens  a  minha  mãe  e  a  minha  família  no  campo  de  futebol.  Então  a

experiência da vida deu-me muita coragem. Não tenho medo de grito, de palavras

duras lançadas contra mim, de discutir as questões. Estou aqui diante da indicação
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da Andréa Pereira da Silva para o Conselho Estadual de Educação. Não tenho medo

também de defender o meu partido, o PSDB, e o governo do eficiente Prof. Anastasia,

eleito em primeiro turno. Tenho companheiros e companheiras valorosos. O governo

tem uma ampla frente de apoio nesta Casa, composta por Deputados experientes e

jovens que acreditam nele. Não são palavras de intimidação e gritos que nos farão

recuar. Iremos firmes à frente.

Estamos diante de uma indicação do Governador para o Conselho Estadual  de

Educação, indicação esta que atendeu a todos os trâmites da Assembleia Legislativa.

A conclusão do relator da matéria é de que a Dra. Andréa tem ampla experiência

profissional no setor educacional, com capacidade para desempenhar com eficiência

as elevadas competências atribuídas ao cargo de Conselheira.

Portanto,  chega  ao  Plenário  da  Assembleia  Legislativa  a  indicação  do  nosso

Governador,  mas  já  tivemos  uma  apreciação  cuidadosa  dela  por  meio  de  uma

comissão especial. É assim que age o nosso governo: respeita a Casa Legislativa e

lhe  envia  suas  indicações.  Não  é  governo de decreto  e  de  medida  provisória.  É

governo  democrático,  eleito  democraticamente  e  respeitado  pela  sua  base  na

Assembleia  Legislativa.  Base  esta  escolhida  não  pelo  Governador  nem  pela

Assembleia Legislativa, mas, sim, pelo povo de Minas Gerais. Quando escolheram o

Governador Anastasia, escolheram os partidos que o apoiaram e essa base para dar

sustentação ao governo Anastasia. É esse o governo democrático. Um governo que

vem  à  Assembleia  Legislativa  discutir  orçamento  e  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental;  um  governo  que  aceita  constitucionalmente,  apesar  de  muitos

governos não aceitarem isso; um governo que aceita a fiscalização permanente da

Assembleia Legislativa.

Vejam, Srs. Deputados, o número de audiências públicas solicitadas nesta Casa e

atendidas pelo  governo do Estado que está  aqui  sempre  presente.  Por  isso,  não

tememos o debate. O que tememos é o desvirtuar do debate; é o esquecimento do

Regimento desta Casa Legislativa, que é a garantia democrática do Parlamento. O

que  temos  medo  é  de  que  esse  Regimento  seja  permanentemente  esquecido,

abandonado.  Alguns  que  não querem  atender  o  Regimento  da  Casa  dizem que,

quando o Regimento é chamado, significa censura. Ora, as relações democráticas
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pressupõem regras, e regras democráticas pressupõem regimentos. Toda vez que a

Assembleia Legislativa se reúne para preparar um ciclo de debates ou um seminário,

a primeira coisa a fazer pelas entidades que virão à Assembleia Legislativa realizar

esse  evento  é  constituir  um  regimento.  Por  isso,  é  o  Regimento  da  Assembleia

Legislativa que determina. Por exemplo, todas as vezes que temos uma indicação, é

preciso analisar o nome da pessoa indicada. Na oportunidade, temos o nome da Dra.

Andréa Pereira da Silva para compor a Câmara de Ensino Fundamental do Conselho

Estadual de Educação. No entanto, muitas vezes lamentamos a demora em votarmos

essas indicações para que essas pessoas possam trabalhar e ocupar o seu cargo

destinado  pelo  Governador  que,  por  força  constitucional  de  uma  emenda

constitucional do ex-Deputado Miguel Martini, determina que todos os Conselheiros,

aqueles que ocuparão Presidências de órgãos, têm de passar por uma avaliação de

uma comissão especial da Assembleia Legislativa e pela avaliação do Plenário da

Assembleia Legislativa.

Portanto,  Srs.  Deputados,  estou  aqui  novamente  pronto  para  debater  e  para

conversar sem medo. Na verdade, não tenho medo de nada.

A vida me ensinou a não ter medo. Já enfrentei adversários duríssimos, que me

atacaram pelas costas, que me feriram. Não tenho medo. Não tenho medo de debate,

não tenho medo de embate, não tenho medo de ferimentos, não tenho medo dos que

traem pelas costas, porque, apesar dos que me feriram, Deus me fez continuar firme

em minha vida. Por isso não tenho medo de nada. Tenho medo, muitas vezes, dos

que  usam  a  palavra  como sofistas  da  Grécia  antiga,  que  acham  que,  pelo  belo

discurso, ganharão o público, as pessoas. Na Grécia eram eles, no tempo do meu

Senhor, do Mestre Jesus, os fariseus. Jesus alertou-me: cuidado com o fermento dos

fariseus, o fermento contamina, leveda toda a massa; cuidado com o fermento de

Herodes,  a  sociedade  de  corte,  os  gestos  da  corte,  os  gestos  do  poder.  Ele  me

alertou sobre isso. Tenho medo dos que não obedecem às regras e que, para dizer,

de  alguma  forma,  que  atendem  às  regras,  chamam  os  que  as  defendem,  que

defendem os regimentos, os limites, de censores.

Portanto, continuo nesta Casa com a confiança do povo de Minas Gerais por cinco

vezes, Deputado Paulo Guedes -  e já concluo - desassombrado, sem medo, sem
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medo de debater, de defender o meu partido, de defender o meu governo.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  boa  tarde.

Cumprimento o Deputado Paulo Guedes, que hoje preside nossa reunião.

Neste momento, quero fazer a discussão da indicação, pelo Governador do Estado,

da Profa. Andréa Pereira da Silva para o Conselho Estadual de Educação. Votaremos

favoravelmente à indicação da Sra. Andréa Pereira da Silva pelos motivos expostos

na comissão de arguição. Por ser um conselho de educação, com certeza esse tema

merece algumas considerações.

Anteontem,  no  lançamento  do  Fórum  Nacional  de  Educação no  Plenário  desta

Casa, assistimos, perplexos, a mais uma manifestação do Sind-UTE, que mostrou

que,  mesmo depois  de  112  dias  de  greve,  o  governo  não  pacificou  a  categoria.

Permanece,  em  relação  à  educação,  um  atrito  muito  grande  e  que  muito  tem

prejudicado o Estado. Assistimos nos jornais a imprensa fazendo o papel fundamental

de expor para a sociedade mineira que Belo Horizonte e Minas Gerais regrediram em

relação  ao  ensino  fundamental  de  matemática  e  de  português.  As  notas  do  ano

passado foram piores do que as notas do mês anterior. Havíamos assistido também,

perplexos, à interpretação de uma lei federal que trata da alimentação escolar pela

Secretaria de Educação. Foi essa a interpretação da lei: era preciso não permitir que

as  professoras,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  se  alimentassem  junto  com  os

alunos na escola.

Interpretou dessa forma em nítida perseguição aos professores.

Assistimos, estarrecidos, aos professores aqui reclamando que foram perseguidos

e não tiveram acesso às férias-prêmio, a que têm direito.

Assistimos, ainda, aos professores se manifestarem, por meio do sindicato, que não

têm diálogo com a Secretaria Estadual da Educação e que os problemas que levaram

a  112  dias  de  greve  permanecem.  Isso  para  não  dizer  da  questão  salarial  dos

professores de Minas, que também não está resolvida.

Vimos  aqui  os  professores  se  manifestarem  de  forma,  no  meu  entender,

democrática,  mas  batendo  pratos  vazios  para  chamar  a  atenção  de  um  governo
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insensível. Os professores foram chamados por alguns Deputados e outros que aqui

adentravam de bárbaros, como se na sociedade não existissem problemas, porque

em Minas Gerais o governo os esconde. Mas o poeta já dizia: “Do rio que tudo arrasta

se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem.”

Assistimos aos professores se rebelando ante uma atitude antidemocrática; e é, do

governo do Estado.

Então, Deputado Adelmo, ao que assistimos esta semana foi aos professores, de

novo, adentrando o Plenário desta Casa, como fizeram durante 112 dias de greve,

para dizer, alto e bom som, que o choque de gestão está levando a educação de

Minas Gerais a índices muito piores do que aqueles que existiam anteriormente a

esse choque.

Os professores nos entregaram, e mostro aqui na TV Assembleia, um dossiê. Se o

governo não mandar retirar das escolas, os professores poderão ter acesso a ele.

Digo mandar retirar, porque houve uma ordem de retirada de cartazes do sindicato

das escolas. Houve um repressão posterior à greve sem limites quando o sindicato

informava aos professores os votos dos nobres Deputados aos projetos de lei. Houve

uma orientação de serem arrancados os cartazes das escolas pelas Diretoras. Depois

as obrigaram a distribuir cartas aos alunos com o pensamento único do governo do

Estado. Então, todo esse autoritarismo persiste, Deputado Paulo Guedes.

Como dizia,  os  professores entregaram aqui  a todos o dossiê  da  educação em

Minas Gerais. O último item fala de salário. Esse nem vou repetir aqui, pois todos

sabem que um professor ganha mal, que o governo de Minas não paga o piso salarial

nacional profissional, que, enfim, os professores estão descontentes do ponto de vista

salarial.

Mas eles deram, no dossiê, os números da educação. Discuto isso agora porque

vejo o nome de uma professora indicada para o Conselho de Educação Estadual, a

fim de que ela defenda a educação pública a partir de uma visão que tem os nossos

mestres e as nossas mestras.

O dossiê diz que, de acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Alunos -

Pisa  -,  apenas  30% dos  estudantes  da  rede  estadual  encontram-se num estágio

recomendável de leitura; 18,8% em nível recomendável em Matemática e 25% em
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Ciências.  Vai  mal  a  educação  em  Minas  Gerais  com  o  choque  de  gestão.  Diz,

também,  que  apenas  35%  das  crianças  mineiras  até  cinco  anos  frequentam

estabelecimentos de ensino. Vai mal, Deputado Adalclever Lopes, a pré-escola em

Minas Gerais com o choque de gestão.

Ainda sobre a qualidade da educação, a realidade de Minas é preocupante, pois

76% das escolas de ensino fundamental não possuem laboratório de ciências, 55%

não possuem quadra de esporte, Deputado Marques, e 11% não possuem sequer

biblioteca. O choque de gestão faz mal para a educação.

As  palavras  do  governo  Anastasia  são  as  mesmas  do  Senador  Aécio  Neves:

choque de gestão! Corta-se na educação, na saúde, na segurança pública, pois o

déficit tem de ser zero. Assim, esse choque de gestão foi trazendo índices sofríveis

para Minas Gerais.

O dossiê continua dizendo que a escolaridade média da população adulta mineira é

de 6,9 anos. De acordo com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, 93% das

crianças de 6 aos 14 anos estão nas escolas, mas apenas 68% dos adolescentes de

16  anos  conseguem  concluir  o  ensino  e  somente  48,5% dos  jovens  de 19 anos

também.

Ou seja, a repetência é maior em Minas, e não se pode dizer que seja culpa da

dívida. Não! A culpa é do choque de gestão; a culpa é da falácia do déficit zero e do

endividamento. Lembro-me do tempo do FMI e de FHC: por muitas vezes, repetimos

“Fora daqui, FMI e FHC”. Isso aconteceu no Brasil, mas em Minas, Deputado Sávio

Souza Cruz, persiste a tônica tucana, a ordem tucana, qual seja: endividar; depois,

privatizar - endividar e privatizar, endividar e privatizar... São sinônimos do choque de

gestão  e  do  déficit  zero.  O  resultado  vê-se  nesse  dossiê  que  o  Sind-UTE  nos

apresenta.

Sobre o ensino médio, diz-se aqui que, nos últimos seis anos, houve uma redução

de matrícula de 14,18%. Cortam-se alunos do ensino médio, Deputado Adelmo! É o

choque de gestão;  é  o déficit  zero!  Cortam-se alunos do ensino médio!  Nada de

Promatec!  Assim vai  a nossa educação,  como se vê no dossiê aqui  apresentado.

Comparada à média nacional, Minas Gerais tem a pior colocação em qualidade da

escola  de  ensino  médio.  Pasmem,  Srs.  Deputados  e  telespectadores  da  TV
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Assembleia:  96%  das  escolas  não  têm  sala  de  leitura;  49% não  têm  quadra  de

esporte;  e  64% não  têm  laboratório  de  ciências.  Essa é  a  escola  do  choque de

gestão; essa é a escola do Senador Aécio Neves e do Governador Antonio Anastasia.

Por  isso  o  debate  na  Assembleia  é  sempre  censurado.  Aparece  um  Deputado

censor; um corajoso Deputado que diz que tudo enfrenta, mas, principalmente, que

quer  censurar.  Assim  vai  Minas Gerais.  Assim  vai  Andrea Neves  grassando,  com

qualidade, perseverança e muita tranquilidade, também nas redes de televisão e na

imprensa. Até na Assembleia isso costuma acontecer. Quando eu falo, o canal da

Assembleia costuma ser atrapalhado. Já aconteceu aqui, Deputado André Quintão –

não  sei  se  V.  Exa.  se  lembra  -,  de  os  raios  solares  interferirem  no  sinal  da

Assembleia. “E la nave va”! E a censura vai; e o Deputado, valente, vem anunciar que

jamais  permitirá  –  palavra  que  ele  gosta  de  usar  –  que  o  seu  governo  seja

questionado.  Mas questionaremos,  em nossa simplicidade,  um governo que faz o

choque de gestão e uma das piores educações que temos no Brasil. E não diga que

isso é culpa da dívida! Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, estamos aqui para discutir a Indicação

nº 38/2012, pela qual a Sra. Andréa Pereira da Silva vai compor, após a aprovação do

Plenário, o Conselho Estadual de Educação.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a educação é, como tudo, responsabilidade e

dever  de qualquer  cidadão. Digo de qualquer cidadão,  porque os empresários, os

patrões,  cada  qual  a  seu  modo  e  em  suas  condições,  devem  oferecer  a  seus

funcionários algo que possam acrescentar a seu conhecimento; mas é também uma

obrigação governamental. Estamos aqui para debater o Plano Decenal, ou seja, as

medidas, diretrizes e metas para o decênio 2011-2012. Ouvimos o Deputado Rogério

Correia fazer suas considerações e comentários a respeito da educação em Minas

Gerais, educação esta que, pela quinta vez consecutiva - em 2007, 2008, 2009, 2010

e 2011, além de 2012 -, faz de Minas o primeiro Estado na avaliação em matemática.

Vimos aqui o Deputado Rogério Correia enaltecer a educação em Minas lembrando

que o aluno que ficou em primeiro lugar no vestibular da Universidade Federal de
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Minas Gerais é aluno da escola pública do governo de Minas Gerais, aluno da escola

da rede pública. Querem conquista maior que essa? Querem saudação maior do que

reconhecer esse valor? Não podemos entender nem conseguimos conceber como o

sindicato  que  representa  a  categoria,  o  sindicato  que  deveria  brigar  pela  sua

categoria  seja  o  primeiro  a  questionar  as  avaliações  que  dizem  -  prestem  bem

atenção -, que confirmam, que mostram que os professores de Minas são os mais

capazes do Brasil. O Sind-UTE diz: “Não são os nossos professores”. A Sra. Beatriz

diz: “Essa não é nossa funcionária, essa mulher não deve pagar sindicato, porque

está boa demais”. Minas não pode alcançar esses níveis de educação, porque, se

dissermos  que  isso  está  acontecendo,  vem  o  Senador,  o  bravo  Senador,  o

competente Senador, o competente mineiro, o respeitado Senador Aécio Neves, que

poderá nos tomar o posto de Presidente da República. Vamos exterminar esse povo,

exterminar aqueles que julgam defender o Senador Aécio Neves, mas a mim não.

Pode grampear o meu telefone, governo federal. Manda grampear o meu telefone,

manda me perseguir, mas isso não muda a minha opinião. Estarei defendendo Minas

Gerais. O Deputado João Leite nos mostrou, há pouco, os investimentos do governo

federal,  em Minas:  são prioritariamente nas Prefeituras administradas pelo Partido

dos  Trabalhadores.  É  mentira?  Não  é  mentira,  mas verdade.  Não  podemos  nem

devemos ocultar  a verdade,  mesmo que ela nos faça mal.  É preferível  não falar.

Quem administrou o Estado de Minas, antes do Senador Aécio Neves? Quais os

partidos? Pedro negou Jesus por três vezes. Perguntaram a ele: “Pedro, o senhor

conhece aquele homem?” Pedro disse: “Não conheço”. Assim é a Oposição, nesta

Casa.  Não  querem  reconhecer  os  esforços,  a  organização  do  Estado  de  Minas

Gerais.

Querem um exemplo mais clássico? A atual Ministra da Relações Institucionais, a

Sra. Ideli Salvatti, que foi candidata ao governo de Santa Catarina, autorizou e pagou

a um servidor do gabinete do atual Governador de Brasília,  o Sr.  Agnelo Queiroz,

quase  R$800.000,00  para  um  projeto  de  criação  de  peixe.  Foram  lá  agora  para

observar  o  projeto  e  encontraram plantação  de mandioca.  É mentira?  Então,  me

processem. Digam que estou mentido. Põe peixe e nasce mandioca. Será que não foi

banana que nasceu lá? Aqui para o eleitor: é “banana”. Acho que deveria ter nascido
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banana, em vez de peixe. A Ideli Salvatti autorizou uma licitação para comprar mais

de 30 lanchas, e elas estão lá encalhadas. A empresa que fabricou as lanchas doou

R$150.000,00 para o PT de Santa Catarina e, quando questionada, a Ministra Ideli

disse: “Mas não veio para mim, mas para o partido”. Contudo, ela era candidata a

governadora.

O Deputado André Quintão* - Um aparte, Deputado.

O Deputado Duarte Bechir - Neste período, não tem aparte.

O Deputado André Quintão* - Não estamos discutindo o Ministério da Pesca, mas a

indicação da professora.

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Guedes) - Deputado Duarte Bechir, V. Exa. está

desviando-se  da  discussão.  Peço  que  V.  Exa.,  de  fato,  prossiga  a  discussão  da

matéria em pauta.

O Deputado Duarte Bechir - Só gostaria que V. Exa. me desse mais um prazo, pois

fui interrompido pelo Deputado André Quintão. Do contrário, não conseguirei concluir

a minha fala. Então, a educação começa nas nossas ações.

Somos embaixadores da educação. A professora que hoje recebe o nosso parecer,

Andréa  Pereira  da  Silva,  assim  como os  demais  mestres  que estarão compondo

nosso Conselho Estadual de Educação, sabe da realidade e reconhece os avanços

da educação em Minas Gerais.

Para finalizar, quero dizer que este governo investiu mais de 300% após assumir o

governo anterior, em percentuais financeiros. É inegável. Então, Sr. Presidente, quero

dizer que não temo a verdade, sou pela verdade,  doa a quem doer.  Mas quando

acender um fósforo, procure saber se não há gasolina ou alguma coisa que tenha

combustão que possa explodir na sua própria face. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada em

que  solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Veto  Parcial  à
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Proposição de Lei nº 20.913 seja apreciado em primeiro lugar.  Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, se me permite, usarei a tribuna.

Já que não precisarei de todo o tempo para discutir essa singela inversão de pauta,

e queria até ter usado parte do tempo para discutir a indicação da Profa. Andréa e

dizer que vamos votar favoravelmente a ela. Gostaria também de informar que fiquei

numa situação quase que constrangedora na condição de relator da indicação do Dr.

Genilson para a Presidência da Fucam. No desenrolar da sabatina, verificamos tratar-

se de servidor público federal que ainda não tem a sua disponibilidade para o Estado

de Minas Gerais.

O Sr. Presidente – Gostaria de lembrar, Deputado Sávio Souza Cruz, que V. Exa.

está encaminhando o requerimento de inversão de pauta.

O Deputado Sávio Souza Cruz* – Eu expliquei que, como não precisarei de todo o

tempo, estou aproveitando para falar primeiro da Profa. Andréa e dessa situação em

que fiquei, que queria tornar pública. Ficamos, não só este relator e Deputado, mas a

Comissão  toda,  um  pouco  atordoados  diante  de  uma  situação  inusitada  de  um

servidor  público  federal  que  já  está  desempenhando  funções  na  condição  de

designado, suponho eu. Não podemos nos manifestar e dar um parecer, porque ele

não tem ainda,  sendo servidor  público federal,  a  pré-condição legal,  que é a sua

cessão oficial para o governo de Minas. Não sei a quantas anda essa situação.

Quero dizer, sobretudo, a respeito do que foi muito discutido na reunião de hoje, Sr.

Presidente. É muito séria essa situação. A Comissão Especial da Dívida Pública pode

ser que venha a ser prorrogada, mas ainda não foi. Não estou dizendo que não será,

mas nem o PT nem o PMDB assinaram ainda a sua prorrogação. E hoje o “site” da

Assembleia anuncia eventos da comissão que não existe formalmente. Isso aqui virou

um  “road  show”.  A instituição  Assembleia  Legislativa  tem  usado  isso,  num  “road

show”, servindo aos interesses políticos,  provavelmente do Senador. A publicidade

montada dentro de uma lógica partidária. Eu comentava que as peças publicitárias

disseram que a dívida é responsável por haver menos saúde, menos educação, e o

Governador  mandou  um  projeto  aqui  para  fazer  mais  dívidas.  Como  é  que  a

Assembleia, que institucionalmente se manifesta dizendo que dívida é menos saúde,
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dívida  é  menos  educação,  votará  o  projeto  do  Governador,  que  quer  fazer  mais

dívidas? Quer dizer que o Governador quer menos saúde, quer menos educação?

Como  a  Assembleia,  que  tem  essa  posição  institucional,  vai  concordar  com  o

Governador que quer menos saúde e educação? Não tenho nada contra discussão

política. Se o PSDB tem uma posição, vai afirmá-la com os seus recursos, e não com

recursos públicos. Se o meu partido, o PMDB, tem outra, vai afirmá-la com os seus

recursos, assim como o PT, partido de V. Exa. Então cada um com a sua posição

política. O que não pode é a instituição ser usada com objetivo político de qualquer

partido político. Isso é muito sério. É necessário e urgente que a Mesa e o Colégio de

Líderes se reúnam, sob a Presidência do Deputado Dinis  Pinheiro, para tomarem

uma posição sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Isso não pode

continuar desse jeito, com a Assembleia sendo usada para promover um “road show”,

fazer um espetáculo, aliás, uma caravana espetaculosa para demonizar a dívida e

criar  um  derivativo  responsabilizador  da  dívida  de  todas  as  incompetências  do

governo do Estado, que agora promove a maior insegurança de Minas Gerais, que

está com índice de criminalidade altíssimo. Este é o único Estado do Sudeste onde a

criminalidade sobe. Além disso, voltando aos tempos de 30 a 40 anos atrás, com as

turmas multisseriadas na educação. A saúde está uma tragédia, e as estradas estão

abandonadas. Como já cansei de dizer, a preocupação aqui é só a versão publicitária,

ou  seja,  é só a publicidade que a D.  Andrea controla para fazer  a campanha do

Senador. É só isso. A Cidade Administrativa vai se tornando comitê do Aécio e vai

tocando a farsa, construindo um mito. E agora até a Assembleia, ou seja, os recursos

da Assembleia estão manipulados na lógica da publicidade enganosa. Ah, isso não!

Institucionalmente? É necessário e urgente que o Colégio de Líderes e a Mesa se

reúnam, sob a Presidência do Deputado Dinis Pinheiro, para verificar como sairemos

desse embaraço. Isso é fundamental. A situação não pode ficar assim.

Retornando ao tema, queria dizer que concordo de forma absoluta com a inversão

de  pauta  sugerida  e  requerida  pelo  Deputado  Lafayette  de  Andrada,  porque  ela

promove uma celeridade muito importante no andamento dos trabalhos legislativos. A

Oposição nesta Casa não concorda com a obstrução antipatriótica que a base do

governo vem fazendo nesta Casa. Não se sabe o porquê. Até me assustei. Quero
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denunciar  que o  governo está  sendo chantageado por  sua base,  que  quer  exigir

liberações de emendas e mais emendas, colocando a faca no peito do governo, e

aqui  não  comparece.  Nós,  da  Oposição,  é  que  temos  de  fazer  quórum  e  estar

presentes para votarmos as coisas de interesse do povo de Minas Gerais. A base não

fica, não está aqui. Só a Oposição se encontra presente para defender os interesses

do povo de Minas. É só isso, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio -  Sr.  Presidente, Deputados e Deputadas, quero ter a

oportunidade  de  fazer  também  essa  discussão  sobre  a  proposta  do  Deputado

Lafayette de Andrada, que é bastante interessante: a inversão da discussão dos vetos

do governo, até para melhorar a nossa pauta de discussão. Ele tem toda a razão em

propor  essa  inversão,  porque  precisamos  votar.  Infelizmente  a  base  do  governo,

como muito bem dito pelo Deputado Sávio Souza Cruz, não tem comparecido. Hoje

tentaram fazer votação eletrônica e sem a Oposição não se vota. Então essa inversão

é muito importante, até porque, antes do término desta fase da reunião, discutíamos

aqui a indicação da Profa. Andréa para o Conselho Estadual de Educação, que, aliás,

é importante. Tive a oportunidade de participar de algumas sabatinas.

No  entanto,  Sr.  Presidente,  a  questão  de  maior  gravidade,  no  momento,  é  a

educação de Minas. Minas, depois que vendeu para o povo brasileiro que gastou

mais de R$1.400.000.000,00 em publicidade, vendeu o “Déficit Zero”. Agora estamos

discutindo uma questão séria,  grave, o endividamento de Minas Gerais,  que deve

hoje  R$70.000.000.000,00.  Pagamos  R$400.000.000,00  de juros  por  mês.  Isso  é

mais do que se investe na saúde. Às vezes, estamos tentando modificar um pouco

essa discussão. Essa campanha da Assembleia sobre a dívida, deixa-nos um pouco

assustados. O que acontece, Deputado Sávio Souza Cruz, é que não há, em Brasília,

uma voz para discutir a dívida de Minas. Não há nenhuma voz. A única voz que havia,

e em relação à qual tínhamos a expectativa que fizesse isso, era a do Governador e

Senador Itamar Franco, que, infelizmente, morreu. E hoje, o Senador do PSDB, ex-

Governador Aécio Neves, não tem a autoridade moral para discutir dívida de Minas,

porque enganou o Congresso Nacional. Ele era visto lá como o homem que resolveu
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a  questão  das  finanças  de  Minas  Gerais,  que  resolveu  a  situação  financeira  e

econômica do Estado de Minas Gerais. Agora estamos percebendo que a situação do

Estado de Minas é muito pior do que possamos imaginar; aliás, disse isso hoje, em

uma reunião em Governador Valadares, para o povo mineiro. Não sabemos ainda

dimensionar  o  problema sério  da  falência  de  Minas.  Estamos  denunciando  essa

falência há mais de quatro anos. Participei de várias reuniões, criava dificuldade e

fazia desafios a vários Secretários estaduais, para que informassem a esta Casa ou à

comissão  da  qual  eu  participava  sobre  o  investimento  que  Minas  Gerais  havia

recebido nos últimos tempos. Nenhum deles soube responder. Ainda diziam: “Espere,

pode ir lá estudar, que, em 10 dias, ele responde”.

Amanhã,  a  Assembleia  estará  realizando  aqui  um  ciclo  de  debates  sobre  a

desindustrialização do Estado  de  Minas  Gerais.  Isso quer  dizer  que não  tivemos

industrialização. O que aconteceu foi que várias empresas foram embora, deixaram

Minas Gerais. Pelo menos agora, quatro anos depois, a Assembleia está preocupada

e vai realizar esse debate aqui,  amanhã, às 14 horas. Isso é para que vocês que

estão nos ouvindo, que estão no Plenário vejam as dificuldades por que o governo

está passando. As dificuldades são muito mais sérias do que se pode imaginar. Tenho

certeza absoluta de que colocaram uma venda no Governador Anastasia. Ele não

sabe o que está acontecendo em Minas Gerais, ele não sabe o que está acontecendo

na Polícia Civil, na segurança pública de Minas, ele não sabe o que está acontecendo

na  educação,  que  acabou.  Estão  brincando  de  fazer  educação  em  Minas.  Estão

acabando  com  o  Cesec,  um  dos  poucos  órgãos  da  Secretaria  que  funciona.  Há

muitas formas. Hoje professor não pode se alimentar na escola. São medidas tão

bisonhas, que não acreditamos que o Governador tenha conhecimento disso. Mas,

por  quê?  Por  causa  do  puxa-saquismo  excessivo  desta  Casa,  da  maioria  dos

Deputados que dizem que são amigos do Governador, e da incompetência de várias

Secretarias  de  Estado,  que  têm  coragem  de  defender  as  salas  multisseriadas,

Presidente  Paulo  Guedes.  Salas  multisseriadas  existiam  há  30  anos,  quando  fui

Prefeito da minha cidade. Lá existia isso. Era uma forma de se ter educação, ou fingir

que havia educação. Agora estão voltando com isso.

Deputado Doutor Wilson, visitarei uma sala, na sexta-feira, que tem uma professora
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dando aula para dois meninos de 6 anos - exceção - e sete na 9ª série; isso sem

contar outras séries, como uma 5ª e uma 6ª séries. Isso não pode acontecer. É caso

de polícia.

Mas infelizmente também não há polícia,  porque ela não tem carro para circular

nem gasolina. Então nem a polícia pode resolver isso. Quem pode resolver somos

nós: denunciando e mostrando ao povo mineiro o que está acontecendo, para que

eles possam se indignar, pois o povo hoje está tão acomodado que nem indignação

há mais. As pessoas não se indignam por mais nada. As coisas acontecem, e elas

preferem deixar para lá, deixar acontecer, preferem se calar.

Minas está falida; quebrou. Minas quebrou na educação, na segurança pública, na

fiscalização.

A discussão que haverá aqui amanhã, Deputado Sávio Souza Cruz, é sobre algo

que denunciamos lá atrás. Volto a repetir: qual empresa se instalou em Minas Gerais

a não ser aquela de que fizeram a expansão, esquema de mineração com o Eike

Batista, que está levando nossa pouca economia embora? Qual outra empresa se

instalou  em  Minas  Gerais?  E por  quê? Porque aceitamos  a  mentira  do  governo.

Aceitamos que o governo vendesse para a população que Minas Gerais estava com

suas finanças resolvidas, que tinha déficit zero, que não devia nada, que não tinha

problemas na segurança pública, que não tinha problemas de penitenciária, que criou

não  sei  quantas  penitenciárias  e  não  sei  quantas  vagas.  Então  Minas  não  tinha

problemas, Deputado Lafayette de Andrada, e, quando o governo cobra do governo

federal, dizendo que não coloca dinheiro aqui, na segurança pública, entendo que

não deva colocar mesmo, pois eles enviam relatórios a Brasília dizendo que aqui está

tudo bem, sem problemas, que está tudo resolvido. Então por que o governo colocará

dinheiro? Para quê? Se não temos problemas...

Então precisamos fazer essas discussões. Às vezes misturamos o que estamos

falando. Estamos tratando aqui de inversão de pauta, mas os interesses de Minas

Gerais são uma discussão também.

Hoje, quando estávamos em Governador Valadares, juntamente com o Presidente,

discutindo  a  questão  da  dívida,  percebemos  que  o  pessoal  não  tem  o  mínimo

conhecimento  de  que  Minas  está  falida.  E  não há defesa.  Eu disse  para  alguns
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Deputados:  “Como um Deputado vai  chegar  no  interior  e  defender  o governo do

Estado quando for cobrado pelas salas multisseriadas? Como se defende isso? Isso

não tem defesa”.

Então essa inversão de pauta deve passar por todo esse raciocínio e por todas

essas dificuldades por que passa o nosso Estado de Minas Gerais, infelizmente.

Aproveito e mando um recado para o nosso Governador. Governador, deve ter aí

aquela turma de puxação de saco, aqueles 60 jornalistas que ficam ouvindo a fala de

todos, mas o senhor precisa assumir o governo, porque, depois que o Estado acabar

de quebrar, que acabar tudo, ficará difícil a recuperação. Está na hora de o senhor

fazer o que fez lá atrás na campanha do ex-Governador, o choque de gestão. Na

verdade, ele virou um choque de gestação, porque agora está parindo um monte de

problemas que, infelizmente, estão acabando com o nosso Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* – Sr. Presidente, Deputado Paulo Guedes, mais uma

vez digo que é uma honra falar da tribuna presidindo V. Exa. a nossa reunião de hoje.

Serei  bastante  breve  para  encaminhar  favoravelmente  ao  requerimento  do

Deputado Lafayette de Andrada, em que solicita a inversão da ordem de discussão

dos vetos. São dois vetos do Governador Anastasia, e ele solicita que se inverta a

ordem: o veto à Proposição nº 20.846 passaria a ser apreciado posteriormente ao

veto da Proposição nº 20.913.

Como hoje  não  há  quórum  para  votação,  isso  daria  condições  para  que,  pelo

menos, os vetos começassem a tramitar.

Sr. Presidente, vemos que a base do governo Anastasia nesta Casa anda muito

desarticulada. Tenho dito que a base do Anastasia nesta Casa é pequena. A base real

que  existe  até  hoje  é  a  base  do  projeto  Aécio  2014.  Aliás,  o  governo  de Minas

funciona  um  pouco  dessa  forma;  por  isso  existe  apenas  o  projeto  “Minas  sem

Governo”, porque aqui tudo que se trabalha está focado no projeto futuro, de 2014, do

Senador  Aécio  Neves.  Então,  Minas  Gerais  nada faz.  A Assembleia  Legislativa  é

assim  também.  Se  alguém  falar  do  Senador  Aécio  Neves,  há  uma  mobilização

intensa  dos  Deputados  da  base  do  governo,  que  vêm a esta  Casa,  no  caso  de

alguns, até mesmo com censura. Dizem: “Isso não pode, é o artigo tal!”.
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Hoje, quando o Senador Aécio Neves foi citado – aliás, ele já voltou da Páscoa em

Paris  e  está  novamente  no  Senado -,  quando  um  convidado  fez  sua  análise  do

governo  passado,  ou  seja,  falou  do  Senador  Aécio  Neves,  houve  Deputado  que

solicitou  a  palavra  pelo  art.  164,  para  responder  ao  convidado.  Vejam  aonde

chegamos. Nem os convidados da Assembleia Legislativa podem falar do Senador

Aécio  Neves,  pois  a  censura  logo  se coloca,  o  censor  vem rapidamente  fazer  a

intervenção. Então a base do Anastasia... e o coitado do Governador, fica também

prejudicado. Acho que isso acontece por culpa dele,  pois  não se impõe.  E o seu

governo acaba sendo a extensão do projeto 2014 do Senador Aécio Neves.

Encaminharei favoravelmente, pois isso pelo menos coloca em discussão os vetos

e também nos possibilitará fazer um debate daqui a pouco sobre os projetos que vêm

do governo acerca de endividamento do Estado. Olhei esses projetos, que virão logo

na sequência, por isso o governo quer votar os vetos agora. Temos projetos em que o

Estado pedirá para se endividar mais. No final do ano passado, foram sete bilhões.

Não votamos, porque Minas já está quebrada, falida, e o governo reclama que os

juros  são altos.  Entretanto,  o governo,  no final  do  ano passado,  pediu  mais  sete

bilhões.  Se  fizermos  um  levantamento  nesta  Casa  dos  empréstimos  que  foram

pedidos nos oito anos do governo Aécio Neves, chegaremos a um valor próximo ou

superior a 20 bilhões, que é maior que a dívida inicial de Minas Gerais, quando o

Governador Aécio Neves assumiu o governo. Na época, ela era de 18 bilhões. Então,

o déficit  feito ou solicitado para a Assembleia Legislativa foi superior à dívida que

existia quando Aécio Neves começou a governar Minas. Ele solicitou 22 bilhões. Essa

foi a solicitação de Aécio e Anastasia de endividamento do Estado. Repito, quando

Itamar deixou o governo, a dívida era de 18 bilhões.

Então, grande parte desse endividamento que reclamam hoje foi feita a partir de

uma política  –  a  meu  ver  equivocada  –  de  endividamento  do  Estado  e  só  não

puderam fazer a privatização, porque nós, da Assembleia, aprovamos um projeto que

proíbe  a  privatização  da  Cemig  e  da  Copasa.  Senão  fariam  aquilo  que  o

neoliberalismo fez no Brasil durante os oito anos do governo FHC e faz no mundo até

hoje, ou seja, endivida-se e privatiza para pagar a dívida. Foi esse absurdo que levou

o  Brasil  à  falência,  nestes  anos  de  neoliberalismo,  que  hoje,  felizmente,  são
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conhecidos  como década  perdida,  a  época  em  que  FHC e  o  FMI  mandavam  e

conduziam os juros no País. Naquele momento, não ouvi nenhum Deputado do PSDB

nem do DEM,  antigo  PFL,  falar  contrariamente  ao  endividamento  que o Brasil  ia

fazendo. O fato é que o Presidente Lula entrou no governo e a dívida externa caiu no

esquecimento. Houve uma diminuição drástica. O FMI saiu do Brasil.  Hoje o País

empresta dinheiro ao Fundo Monetário Internacional, e Minas Gerais continua sendo

o Estado mais endividado. Essa é a verdade sobre a dívida.

O Deputado Sávio Souza Cruz tem razão, o Deputado Adelmo Carneiro Leão está

fazendo uma grande discussão sobre o endividamento do Estado. Estamos fazendo

uma discussão da redução  da  taxa  de  juros  para  que os Estados  tenham maior

capacidade  de  investimento.  E  o  governo  do  Estado,  via  Assembleia  Legislativa,

aproveita para fazer peças publicitárias que não condizem com a verdade. Poderiam

ser peças publicitárias do PSDB, mas da Assembleia Legislativa, não. Peças como

esta: (- Lê:) “Juros altos pagos por Minas impedem mais construção de escolas no

Estado”. Isso é uma mentira. O que impede que se construam mais escolas é o que o

Tribunal de Contas deixou claro, por meio dos técnicos: o investimento na educação

não foi de 25%, mas apenas de 19,55. E a outra: (- Lê:) “Juros altos impedem mais

ações na área de saúde no Estado”. Mentira. O que impede mais ações na área de

saúde é o investimento apenas de 7,68%, segundo o Tribunal de Contas, e não dos

12% constitucionais.

Querer colocar a incompetência do choque de gestão e da falência de Minas na

conta  dos  juros  da  dívida  do  Estado,  sinceramente,  não  é  a  melhor  forma  de

governar. O governo deveria se preocupar porque o Estado vai mal, assumir que vai

mal e parar de varrer a sujeira para debaixo do tapete e tentar enganar o povo com

propagandas.  Não  dá  para  Minas  Gerais  viver  desse  jeito.  Se  os  problemas  da

segurança pública também são os problemas do juros da dívida, se os índices da

segurança pública  pioraram, é  porque o  governo não está conseguindo funcionar

também nesse item. Ou, se há segurança, educação e saúde, poderíamos falar da

agricultura  familiar,  pois  não existem políticas  públicas para  o  crédito  fundiário.  A

Emater  está  sem  técnico,  não  há  concurso  previsto  para  este  ano,  e  isso  tem

prejudicado os pequenos e os grandes produtores. Isso não é problemas do juros da
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dívida. Falta ao governo fazer com que a Emater abra a inscrição para concurso. É

preciso colocar mais recurso no interior da Emater ou mesmo revindicar mais recurso

do governo federal, que não vem na quantidade necessária, mas também vem.

Ora,  o  que  estamos  vendo  é  que  o  governo  está  parado.  O  projeto  que  tem

funcionado em Minas é o “Minas sem Governo”. Quem me disse isso foi um Prefeito.

E ele tem razão, esse é o único projeto que funciona no Estado. E qual é a atitude do

governo? Consertar os erros? Não. A atitude do governo é encomendar à Assembleia

Legislativa, porque aqui  virou braço do governo do Estado,  peças publicitárias  da

Assembleia. O horário nobre no Fantástico é usado para colocar propagandas que

falam da Assembleia Legislativa e que o grande problema de Minas são os juros, de

responsabilidade de União. Alimentam uma briga da Assembleia Legislativa com o

governo  federal,  a  qual  interessa  ao  Senador  Aécio  Neves.  Penso  que isso  não

interesse ao Governador Anastasia, porque lhe interessa negociar com a Dilma, e não

atacar a Presidenta. Pode interessar ao Senador Aécio Neves, é projeto dele atacar a

Presidenta Dilma.

E a Assembleia Legislativa não colocou isso da votação na Mesa, porque não vi ata

nenhuma onde constasse que a Mesa tenha deliberado sobre isso. Gostaria que o

Deputado  Paulo  Guedes  me dissesse  se  isso  foi  aprovado  na  Mesa,  porque  no

Colégio de Líderes esse gasto da Assembleia não foi aprovado, para fazer esse tipo

de  propaganda  com  esse  “slogan”.  Isso  não  é  correto  do  ponto  de  vista  da

Assembleia Legislativa, isso não foi debatido aqui, não está certo. Já disse isso ao

Deputado Dinis Pinheiro, não foi correto. Estamos reclamando com razão em relação

a essa questão. Não interessa sequer ao Governador Anastasia, se quer governar

Minas,  criar  atrito  com o  governo federal.  Pode interessar  ao projeto do Senador

Aécio Neves, mas Minas vive do projeto futuro do Senador em 2014, que não está

nem aí para o Brasil, está lá na Place de la Madeleine, sorvendo uma taça de vinho

branco,  enquanto o Senado pega fogo,  e Minas Gerais  está falida.  Tenha dó,  Sr.

Presidente. Votarei favoravelmente, até para ajudar o Governador Anastasia, porque,

com esse Senador e esse projeto dele, Minas vai mal. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
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o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Discussão, em

turno único,  do Veto  Parcial  à  Proposição de Lei  nº  20.913,  que dispõe sobre  a

política estadual  de coleta,  tratamento e reciclagem de óleo e gordura vegetal  ou

animal  de uso culinário e dá outras providências. 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  Duarte  Bechir.  Com  a  palavra,  o

Deputado Duarte Bechir, para emitir seu parecer.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 20.913

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  n° 20.913,  que  dispõe  sobre  a  pol ítica  estadual  de  coleta,

tratamento e reciclagem de óleo e gordura vegetal ou animal de uso culinário e dá

outras providências.

Por  meio  da  Mensagem  n° 176/2012,  publicada  no  “Diá rio  do  Legislativo”  de

9/2/2012, o Chefe do Poder Executivo encaminhou, para apreciação desta Casa, as

razões do veto.

Esgotado  o  prazo  de  30  dias  para  apreciação  do  veto  sem  que  tenha  havido

deliberação  e  incluída  a  proposição  na  ordem  do  dia,  nos  termos  do  art.  145,

combinado  com  o  art.  222,  do  Regimento  Interno,  o  Presidente  designou  este

deputado para, em 24 horas, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

Nos termos da Mensagem no 176/2012, o Governador do Estado vetou os arts. 4º,

5º, 6º e 7º da Proposição de Lei no 20.913, que dispõe sobre a política estadual de

coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura vegetal ou animal de uso culinário

e dá outras providências.

Os arts.  4º a 6º pretendem alterar o título do Capítulo VII  e o art.  45 da Lei nº

18.031, de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e incluir

nela os arts. 46-A a 46-I. Essas alterações objetivam disciplinar os resíduos sólidos

Classe I – Não Perigosos e Classe II-A – Não Inertes, quanto aos procedimentos
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obrigatórios  de  segurança,  armazenamento,  transporte,  destinação  e  fiscalização

desses resíduos. O art. 7º determina aos geradores de resíduos sólidos Classe I –

Perigosos  ou  Classe  II-A  –  Não  Inertes  a  apresentação  ao  órgão  ambiental

competente, em até 120 dias, de inventário da destinação do passivo dos resíduos

gerados nos 60 meses anteriores.

O Governador argumenta que os artigos vetados foram introduzidos sob a forma de

um substitutivo ao vencido no 1º turno, expressando-se da seguinte forma:

“O projeto de lei inicialmente disciplinava apenas a coleta, tratamento e reciclagem

de óleo e gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário. Entretanto, na análise

de  segundo  turno  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  foi  aprovado  substitutivo  ao

vencido de 1º turno, modificando um capítulo inteiro da Política Estadual de Resíduos

Sólidos (...)”.

Vale lembrar que o processo legislativo é disciplinado pela Constituição do Estado

de Minas Gerais e pelo Regimento Interno da Assembleia Legislativa, o qual prevê a

possibilidade de que os projetos de lei possam ser alterados tanto no 1º quanto no 2º

turnos. Outrossim, no caso em tela, a matéria acrescentada pelo substitutivo em 2º

turno – resíduos sólidos perigosos e não inertes – guarda total identidade com o tema

original do projeto, uma vez que o parágrafo único do art. 1º da proposição de lei

equipara os óleos e gorduras de origem vegetal ou animal de uso culinário, doméstico

ou comercial a resíduos sólidos especiais.

Em  sua  mensagem,  o  Governador  também  argumenta  contrariamente  ao

tratamento igualitário dado pela proposição de lei aos resíduos sólidos perigosos e

aos não inertes, fazendo- o nos seguintes termos:

“Com  a  Proposição  ora  em  análise,  o  Capítulo  passaria  a  ter  a  seguinte

denominação:  “Dos  resíduos  sólidos  perigosos  e  dos  não  inertes”  e  receberia

diversos novos artigos, detalhando as formas de controle sobre este tipo de resíduos,

além de um sistema estadual de registro, declaração e inventários sobre os mesmos

e seus diferentes operadores.

Não obstante, de acordo com a ABNT NBR 10.004, a classificação dos resíduos

sólidos perigosos e dos não inertes é feita considerando-se suas características, que

são  distintas  e  não  podem  ser  tratados  da  mesma  forma  e  com  as  mesmas
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restrições”.

A mensagem traz, ainda,  observações quanto à aprovação, em 2010, da Lei nº

12.305,  que  trata  da  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos,  à  qual  a  legislação

estadual  tem  de  conformar-se,  principalmente  nas  obrigações  criadas  para  os

operadores de resíduos perigosos em todas as fases de sua gestão. Nesse tocante, a

peça governamental propugna pelas seguintes argumentações:

“A Proposição de Lei não faz remissão nem correlaciona os dispositivos incluídos

na Lei  n° 18.031/09,  de âmbito estadual,  com os da  Lei  nº  12.305/10,  de âmbito

nacional.  Um  exemplo  é  o  Cadastro  de  Empresas  Transportadoras  de  Resíduos

Sólidos Classe I - Perigosos e Classe II-A - Não inertes previsto no artigo 46-C da

alteração incluída pelo artigo 4º da Proposição. Não é possível, a partir da leitura do

dispositivo, saber se tal cadastro vai ser parte do Cadastro Nacional de Operadores

de Resíduos Perigosos, previsto na Lei nº 12.305/10, ou se vai ser mais um sistema

de  controle,  independente  do  primeiro,  o  que  pode  levar  a  dúvidas  e  a  uma

desnecessária sobreposição de competências.

De um modo geral, somente uma leitura detalhada das duas normas permite tentar

separar o que são obrigações comuns e correlacionadas nos dois textos do que são

novas  atribuições  incluídas  pela  legislação  estadual.  Ademais,  os  dispositivos  da

Proposição de Lei nº 20.913 apresentam redação mais detalhada, com perfil mais de

norma regulamentar”.

O chefe do Poder Executivo resume seu ponto de vista nos seguintes termos:

“Pelos pontos apresentados acima e, considerando a necessidade de execução dos

dispositivos de norma de âmbito nacional em harmonia com os de norma estadual, o

ônus e dificuldade de compreensão que poderão ocorrer aos operadores de resíduos

perigosos  quando da  execução  das  obrigações  das  duas  normas  e,  por  fim,  um

possível engessamento de matéria detalhada, com traço regulamentar, em corpo de

Lei, sugerimos o veto aos artigos 4º, 5º e 6º e 7º da Proposição de Lei nº 20.913.”

Por  considerarmos  pertinentes  os  argumentos  expostos  pelo  Governador,  salvo

aqueles  relacionados  ao  processo  legislativo,  recomendamos  que  esta  Casa

mantenha o veto oposto aos arts. 4º, 5º, 6º e 7º da proposição em tela.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial à Proposição de

Lei no 20.913.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito a leitura do veto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura do Veto

Parcial à Proposição de Lei nº 20.913.

O Sr. Secretário (Deputado Duarte Bechir) - (- Lê o Veto Parcial à Proposição de Lei

nº 20.913, que foi publicado na edição de 9/2/2012.)

Questão de Ordem

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, solicito o encerramento, de plano, da

reunião, tendo em vista que não temos quórum para a continuidade dos trabalhos.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a especial

de  amanhã,  dia  12,  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 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 23/2011, EM

6/7/2011

Às 15h29min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Duilio de Castro e Zé Maia, 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 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,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Zé  Maia  para  atuar  como

escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o Deputado Zé Maia e

para Vice-Presidente o Deputado Duilio  de Castro.  O Presidente “ad hoc”  declara
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empossado como Vice-Presidente  o  Deputado Duilio  de Castro,  a  quem passa a

direção dos trabalhos. Em seguida, o Vice-Presidente declara empossado o Deputado

Zé Maia,  que assume a Presidência e designa o Deputado Sebastião Costa para

relatar  a  matéria.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Zé Maia, Presidente -  Duilio  de Castro -  Pompílio Canavez -  Sebastião Costa -

Ulysses Gomes.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE MÁRIO NETO BORGES PARA O

CARGO DE PRESIDENTE DA FAPEMIG, EM 13/3/2012

Às 16h18min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Bruno Siqueira, Rômulo Viegas e Duilio de Castro, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente”ad  hoc”,  Deputado  Adelmo

Carneiro Leão, 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. A seguir,

determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida

o Deputado Bruno Siqueira para atuar como escrutinador.  Apurados os votos, são

eleitos para Presidente o Deputado Adelmo Carneiro Leão e para Vice-Presidente o

Deputado Bruno Siqueira, ambos com quatro votos. O Presidente “ad hoc” empossa o

Vice-Presidente. Este, por sua vez, empossa o Deputado Adelmo Carneiro Leão no

cargo  de Presidente.  A seguir,  o  Presidente  designa  o  Deputado  Rômulo  Viegas

relator  da  matéria.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Fabiano Tolentino - Rômulo Viegas.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO SR. ILMAR BASTOS PARA

PRESIDENTE DA FEAM, EM 21/3/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os
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Deputados  Antônio  Júlio,  Almir  Paraca,  Célio  Moreira  e  Antônio  Carlos  Arantes,

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

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

lida por se tratar da 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 e convida o Deputado Antônio Carlos Arantes para atuar como

escrutinador.  Apurados  os  votos,  verifica-se  que  foram  eleitos  para  Presidente  o

Deputado Célio Moreira e para Vice-Presidente o Deputado Almir Paraca, ambos com

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

empossado como Presidente o Deputado Célio Moreira a quem passa a direção dos

trabalhos.  O  Deputado  Célio  Moreira  dá  posse  ao  Vice-Presidente  e  designa  a

Deputada Luzia Ferreira como relatora da matéria. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Tiago Ulisses - Luzia Ferreira.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/3/2012

Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana,  João  Vítor  Xavier,  Romel  Anízio,  Ulysses  Gomes  e  Sargento  Rodrigues,

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  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou como relatores  os

Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  29/2011  (Romel  Anízio);  256  e

732/2011 (Gustavo Perrella); 615/2011 (Doutor Viana); 659/2011 (João Vítor Xavier);

746/2011 (Ulysses Gomes); 1.175/2011 (Antônio Júlio) e 1.176/2011 (Zé Maia), no 1º

turno; e Projetos de Resolução nºs 2.949 e 2.992/2012 (Zé Maia); 2.989/2012 (Doutor
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Viana); 2.990 e 2.991/2012 (Gustavo Perrella); 2.993/2012 (Romel Anízio), em turno

único. O Deputado Sargento Rodrigues retira-se da reunião. Passa-se à 1ª Fase da

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

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 2.523/2011 é

retirado de pauta  por  determinação  do  Presidente  da  Comissão  por  não  cumprir

pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, do Projeto de Resolução nº

2.949/2012 (relator: Deputado Zé Maia); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos

de Lei nºs 2.601/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Doutor Viana);

1.667/2011 na forma do Substitutivo nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça

(relator:  Deputado Romel Anízio, em virtude de redistribuição);  2.169/2011 (relator:

Deputado Ulysses Gomes) e 2.856/2012 (relator: Deputado Romel Anízio). Na fase

de discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia, que opina pela aprovação do

Projeto de Resolução nº 2.949/2012 e pela rejeição do Substitutivo nº 1, em turno

único, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Ulysses Gomes. Passa-se

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. É adiada a votação, em turno

único, cada uma por sua vez, dos Projetos de Resolução nºs 2.989, 2.990, 2.991 e

2.993/2012, que receberam parecer por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1,

atendendo-se a requerimento do Deputado Ulysses Gomes aprovado pela 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  da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública para obter esclarecimentos sobre a atuação do Tribunal

de  Contas na fiscalização de eventuais  irregularidades na Prefeitura Municipal  de

Ribeirão das Neves relativamente à aquisição de bens e ao programa de merenda

escolar, as quais já foram denunciadas à Corte de Contas do Estado pelo Vereador

Fábio  Caballero.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.
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Zé Maia, Presidente - Doutor Viana - Romel Anízio - João Vítor Xavier.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/3/2012

Às 16h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

João Leite (substituindo o Deputado Carlos Mosconi, por indicação da Liderança do

BTR)  e  Sargento  Rodrigues  (substituindo  o  Deputado  Tenente  Lúcio,  pelo  PDT),

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 João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

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

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 93/2011 (relator: Deputado Elismar

Prado). 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  2.714  e

2.719/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.467, 1.888, 2.231, 2.397,

2.622, 2.639, 2.675 e 2.688/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. É recebido

pela  Presidência  requerimento  do  Deputado  Célio  Moreira  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública com a finalidade de debater sobre a taxa de

segurança pública, devida pela prestação de serviço de segurança pública para a

realização de eventos no Estado, bem como sobre o comportamento de policiais civis

nesses  eventos.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.
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Elismar Prado, Presidente - Carlos Mosconi - Luzia Ferreira - Rômulo Veneroso.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE MÁRCIO ELI ALMEIDA LEANDRO

PARA O CARGO DE DIRETOR-GERAL DO ITER-MG, EM 28/3/2012

Às 16h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,

Rogério  Correia,  Marques  Abreu  e  Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Hely  Tarqüínio,

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

Marques  Abreu,  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 à arguição pública do Sr.  Márcio Eli  Almeida

Leandro,  indicado  pelo  Governador  do  Estado  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  do

Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, a apreciar o parecer do

relator  e a discutir  e votar  proposições da Comissão. A Presidência convida o Sr.

Márcio Eli Almeida Leandro a tomar assento à mesa e concede a ele a palavra para

que faça sua exposição. Logo após, passa a palavra ao relator, Deputado Marques

Abreu, para seus questionamentos ao indicado. A seguir, o Deputado Duarte Bechir

substitui  o  Deputado  Marques  Abreu,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR.  O

Presidente concede a palavra aos demais parlamentares presentes para que façam

seus questionamentos, conforme consta das notas taquigráficas. Passe-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), com a discussão e votação de parecer sobre proposições

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

pela  aprovação da Indicação nº 57/2012,  em turno único,  do nome de Márcio Eli

Almeida  Leandro  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  do  Iter-MG  (relator:  Deputado

Marques Abreu; leitor do parecer: Deputado Glaycon Franco). Cumprida a finalidade

da reunião,  a Presidência agradece a presença dos parlamentares e do indicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Hely Tarqüínio, Presidente - Rogério Correia - Marques Abreu - Glaycon Franco -

Duarte Bechir.
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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/3/2012

Às 14h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Pompílio Canavez, por indicação da Liderança do PT) e os

Deputados  Almir  Paraca e  João Leite,  membros da  supracitada Comissão.  Estão

presentes,  também,  os  Deputados  Fred  Costa  e  Jayro  Lessa.  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 debater, em

audiência pública, a retomada do Mercado Livre do Produtor  – MLP –,  da Ceasa

Minas,  pelo  governo  do Estado e  a  deliberar  sobre  proposições  da  Comissão.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Diego

Andrade, Gabriel Guimarães e Saraiva Felipe, Deputados Federais; Edmar Gadelha,

Subsecretário de Agricultura Familiar, representando o Sr. Elmiro Alves Nascimento,

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; João Alberto Paixão

Lages,  Presidente  da  Ceasa  Minas  e  da  Associação  Brasileira  das  Centrais  de

Abastecimento; Caio Dias Gomide, Presidente da Associação Comercial da Ceasa

Minas,  e  Paulo  Roberto  Alves,  Diretor  Executivo  dessa  entidade,  ambos

representando o Sr. Virgílio Villefort Martins, Presidente da Confederação Brasileira

de Associações  e  Sindicatos  de  Comerciantes  em Entrepostos de Abastecimento;

Ronan Siuves Ferreira, Presidente da Associação Beneficente dos Empregados da

Ceasa Minas; Kimerson Martins Castro, advogado da Associação dos Produtores de

Hortifrutigranjeiros  das  Ceasas  do  Estado,  representando  o  Sr.  Antônio  Lopes,

Presidente  dessa  Associação,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência  concede  a  palavra  à  Deputada  Maria  Teresa  Lara,  autora  do

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

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

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

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
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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 Almir Paraca em que

solicitam sejam encaminhados ao Governador do Estado as notas taquigráficas desta

reunião e pedido  de providências  para que acolha proposta,  apresentada durante

audiência pública realizada por esta Comissão, de autoria das entidades que atuam

na  Ceasa  Minas,  em  especial  no  MLP,  de  que  a  gestão  desse  Mercado  seja

compartilhada entre o Estado e a Ceasa Minas, mas que seja mantida a gerência

única da Ceasa Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Pompílio Canavez, Presidente - João Leite - Sebastião Costa.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/4/2012

Às  14h39min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes, Anselmo José Domingos e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Gustavo

Valadares, por indicação da Liderança do BTR), 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 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  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da

Associação dos Moradores do Bairro Santo Antônio e entorno (17/3/2012); das Sras.

Maria Coeli Simões Pires, Secretaria de Casa Civil  (12/1/12, 17/2/12 e 16/3/2012);

Wíssila de Freitas Deotti, Diretora de Estudos e Projetos de Transporte da Autarquia

Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem (17/2/2012); Ana Paula P. Junqueira,

Secretária de Governo do Município de Uberlândia e do Sr.  Josué Costa Valadão,
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Secretário  de  Governo  de  Belo  Horizonte  (24/01/2012);  dos  Srs.  Nadson  Lúcio

Carvalho,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Jacinto;  Gil  Pereira,  Secretario  de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha; e Gilmar de Souza Caires, Presidente

da  Câmara Municipal  de  Santa  Maria  do  Salto  (16/3/2012);  Evandro  Castanheira

Lacerda, Presidente da Câmara Municipal de Lavras 12/1/2012); Sebastião de Abreu

Ferreira,  Superintendente  Regional  (Substituto)  do  Dnit  (12/1/2012  e  24/01/2012);

Carlos Melles, Secretário de Transporte (17/2/2012 e 24/01/2012); Gustavo Henrique

Prandini de Assis, Prefeito Municipal de João Monlevade; e Néliton Antônio Bastos,

Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Sul  de Minas

Gerais (17/2/2012). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições em

turno  único,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos de Lei nº 1.625/2011(Célio Moreira); e 1.857/2011(Anselmo José Domingos).

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

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

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo

n° 2,  apresentado  pela  Comissão  de  Administração  Pú blica,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno,

do Projeto de Lei nº 1.859/2011 (relator: Deputado Adalclever Lopes). Passa-se à 2ª

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.693, 2.708, 2.709, 2.732,

2.756, 2.759 e 2.760/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos Projetos  de  Lei  nºs  31,  686,

1.848, 1.975, 2.649 e 2.736/2011. 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 das Deputadas Luzia

Ferreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade

de  analisar  e  discutir  a  concessão,  através  de  parceria  público  privada,  da

administração da rodovia MG-050 (Rodovia Newton Penido), no trecho compreendido

entre os Municípios de Juatuba e São Sebastião do Paraíso, e Rosângela Reis em

que solicita  seja realizada reunião de audiência pública para debater  o transporte
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rodoviário  intermunicipal  de  veículos  cooperativados,  sem  vínculo  de  transporte

público, em vista de coibição da atual legislação; e dos Deputados Rogério Correia(2)

em que solicita seja encaminhado ao DER-MG pedido de providências e informações

quanto à situação da rodovia MG-32, via de ligação dos Municípios de Cipotânea e

Alto  Rio  Doce;  e  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Transportes  e  Obras  Públicas  pedido  de  informações  e  providências  quanto  à

paralisação das obras de duplicação da rodovia MG - 6, via de ligação do município

de Belo Horizonte à Ribeirão das Neves; Anselmo José Domingos em que solicita

seja encaminhado ao DER-MG pedido de providências para agilizar a pavimentação

do trecho compreendido entre os  Municípios  de Itabira e Itambé do Mato Dentro,

constante do Programa Proacesso; Antônio Júlio em que solicita seja encaminhado à

empresa Logiguarda pedido de informações sobre critérios de repartição do produto

da venda dos veículos levados em hasta pública, com cópia do contrato de prestação

de  serviços  celebrado  com  o  Estado,  bem  como suas  posteriores  alterações,  do

último edital de leilão, acompanhada da lista de veículos, especificando o montante

arrecadado e a divisão da receita,  e dos editais de leilões em aberto; Celinho do

Sinttrocel em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de

Betim para debater a estrada do contorno da Petrobras; Célio Moreira (2) em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública a fim de obter esclarecimentos

sobre a construção da Via 210, que fará a ligação da Via do Minério, no Barreiro, com

a Avenida Tereza Cristina; e que seja realizada reunião de audiência pública a fim de

debater  sobre  o atraso das  obras  rodoviárias  federais  situadas no Estado;  Carlin

Moura em que solicita seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade de

discutir  a  obra  de  construção  da  bacia  de  contenção  do  Córrego  da  Ferrugem,

especialmente quanto à rede pluvial da Avenida Água Branca no cruzamento da rua

Joaquim Camargo, no Bairro Água Branca, em Contagem; João Vitor Xavier (2) em

que solicita  seja encaminhado ao DER-MG pedido de providências para que seja

refeita  pesquisa para apurar  a quantidade de passageiros  que viajam em pé nos

ônibus  que  atendem  a  linha  Caeté-Belo  Horizonte;  e  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG, pedido de providências para a implantação de uma linha

de  ônibus  do  Bairro  Jardim  Colonial,  situado  em  Ribeirão  das  Neves,  até  Belo
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Horizonte;  Adalclever  Lopes  em  que  seja  encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de

providências para que sejam iniciadas as obras de duplicação da estrada MG-050,

que liga a Região Metropolitana de Belo Horizonte a Divinópolis; Fred Costa em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a estadualização do

Anel  Rodoviário.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Anselmo José Domingos - Duarte Bechir.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO CRACK, EM

3/4/2012

Às 15h44min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Paulo Lamac, Vanderlei  Miranda e Doutor Wilson Batista, membros da

supracitada Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Adelmo  Carneiro

Leão e Tadeu Martins Leite.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado

Paulo Lamac, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Vanderlei Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  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 da Deputada Liza Prado e dos Deputados

Paulo Lamac, Doutor Wilson Batista e Tadeu Martins Leite (10) em que solicitam seja

realizada visita ao Centro Mineiro de Toxicomania, em Belo Horizonte, para conhecer

o trabalho ali desenvolvido; seja realizada visita ao Ministro da Justiça para discutir o

plano e o programa nacionais de combate ao “crack”; seja encaminhado às entidades

ligadas  à  temática  do  “crack”  “e-mail”  relativo  às  atividades  da  Comissão;  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  o  financiamento  da  política

antidrogas; seja realizada reunião de audiência pública para discutir  o sistema de

defesa social, a repressão qualificada e o sistema de justiça criminal; seja realizada

reunião de audiência pública para discutir a reinserção social e a atenção à família;
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seja realizada reunião de audiência pública para apresentar o panorama geral sobre a

problemática  do  “crack”  e  outras  drogas  no  País,  bem  como  para  discutir  a

responsabilidade  da  mídia  na  conscientização  para  a  prevenção;  seja  realizada

reunião de audiência pública para discutir a promoção da saúde e a prevenção ao

uso do “crack”; seja realizada reunião de audiência pública para discutir os modelos

de tratamento para o usuário de “crack”; e seja realizada reunião de audiência pública

para discutir  a arquitetura da rede de tratamento dos usuários de álcool  e outras

drogas; do Deputado Vanderlei  Miranda (2) em que solicita seja realizada visita à

Divisão Antidrogas da Polícia Civil para conhecer o trabalho ali desenvolvido; e seja

realizada visita a Juiz de Fora para conhecer o Programa Aliança pela Vida e realizar

audiência pública para discutir a problemática do “crack”; da Deputada Liza Prado em

que solicita seja encaminhado à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas pedido de

informações sobre os recursos aplicados no Programa Aliança pela Vida e o montante

de famílias atendidas; do Deputado Tadeu Martins Leite em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para discutir  o combate ao “crack” em Almenara; da

Deputada Liza Prado e do Deputado Paulo Lamac em que solicitam sejam realizadas

reuniões de audiência pública em Uberlândia e Uberaba para discutir o problema do

“crack”;  e  do  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  em  que  solicita  sejam  realizadas

reuniões  de  audiência  pública  em  Muriaé  e  Viçosa  para  discutir  o  problema  do

“crack”. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Célio Moreira - Vanderlei Miranda - Liza Prado - Doutor

Wilson Batista.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/4/2012

Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio,  Doutor  Wilson Batista  e  Neider  Moreira,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Luiz  Henrique.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, 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.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos de Lei nºs 1.226/2011, no 1º turno (Neider Moreira); 2.874/2012, em turno

único  (Doutor  Wilson  Batista);  2.875/2012,  em  turno  único  (Hely  Tarqüínio);  e

2.909/2012, em turno único (Adelmo Carneiro Leão). 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 2.757 e 2.761/2012. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.715 e 2.721/2011. 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 Rogério Correia e

Adelmo Carneiro Leão em que pleiteiam seja solicitada ao governo do Estado cópia

do  resultado  da  auditoria,  determinada  pelo  Governador  e  realizada  pela

Controladoria-Geral  do  Estado,  para  a  apuração  de  denúncias  de  sobrepreço,

direcionamento  de  licitações,  dispensa  de  licitações  e  outras  irregularidades,

supostamente  cometidas  pela  Fundação  Ezequiel  Dias.  São  recebidos  pela

Presidência,  para  serem  apreciados  em  reunião  posterior,  requerimentos  do

Deputado Carlos Mosconi (2) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência

pública desta Comissão para divulgar a campanha "Mais Recursos para a Saúde -

Assine + Saúde”, cujo objetivo é coletar assinaturas para apresentação de projeto de

lei  de iniciativa popular  que determine o investimento de 10% da receita corrente

bruta da União na saúde pública;  seja formulada manifestação de aplauso ao Sr.

Edmilson Migowski,  Diretor do Instituto de Pediatria  do Hospital Clementino Fraga

Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela atitude corajosa de colaborar

com  a  reportagem,  veiculada  no  programa  “Fantástico”,  da  Rede  Globo,  em

18/3/2012,  que  denunciou  corrupção  em  licitações  de  hospitais  públicos;  Hely

Tarqüínio em que solicita seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade
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de ouvir o Sr. Francisco José Penna, Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG,

que  apresentará  a  esta  Comissão  os  projetos  dessa  Faculdade  destinados  a

contribuir para as políticas públicas do Estado; Luiz Henrique em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública desta Comissão com a finalidade de conhecer

e discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 74/2011, que tramita na Câmara

dos Deputados e cria a carreira de Cirurgião-Dentista de Estado; Liza Prado em que

solicita seja encaminhado ao SUS pedido de providências para o credenciamento do

Centro Radiológico de Perdizes com vistas à realização por essa empresa de exames

de mamografia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente – Hely Tarqüínio – Doutor Wilson Batista.

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/4/2012

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Henrique,

Lafayette de Andrada e Doutor Wilson Batista (substituindo o Deputado Deiró Marra,

por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo

número  regimental,  o  Vice-Presidente,  Deputado  Luiz  Henrique,  declara  aberta  a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Lafayette  de

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

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

reunião se destina a eleger o Presidente da Comissão, determina a distribuição das

cédulas de votação e convida o Deputado Doutor Wilson Batista para atuar como

escrutinador. Apurados os votos, verifica-se que o Deputado Lafayette de Andrada foi

eleito  com  três  votos.  O  Vice-Presidente,  Deputado  Luiz  Henrique,  dá  posse  ao

Presidente a quem passa a direção dos trabalhos. O Deputado Lafayette de Andrada

agradece a confiança nele depositada, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Gilberto Abramo.
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/4/2012

Às  14h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Luiz  Carlos

Miranda, Tadeu Martins Leite, Duarte Bechir, Elismar Prado (substituindo o Deputado

Pompílio  Canavez,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da  supracitada

Comissão. Está presente também o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Luiz Carlos Miranda, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Elismar Prado, 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.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes  proposições,  em  turno  único,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.928  e  2.930/2012  (Pompílio

Canavez); 2.545/2011 (Juninho Araújo); 985 e 1.470/2011, 2.866 e 2.902/2012 (Tadeu

Martins Leite); 2.929, 2.943 e 2.948/2012 (Deputado Luiz Carlos Miranda). Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os pareceres pela aprovação,  em

turno único, do Projeto de Lei nº 2.647/2011, com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Tadeu Martins Leite); e pela aprovação, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 175/2011, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e  Justiça,  e com as Emendas nºs  1  e  2,  que apresenta (relator:

Deputado Tadeu Martins Leite, em virtude de redistribuição). Na fase de discussão do

Projeto de Lei nº 532/2011, o Deputado Deputado Luiz Carlos Miranda se ausenta da

reunião,  passando a direção dos trabalhos ao Deputado Tadeu Martins  Leite.  Ato

contínuo, o referido projeto é aprovado, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas nºs 1 a 3, que apresenta

(relator:  Deputado Duarte  Bechir,  em virtude de redistribuição).  Após  discussão e

votação,  é  aprovado  o  Projeto  de  Lei  nº  2.499/2011  em  1º  turno,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Elismar
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Prado,  em  virtude  de  redistribuição).  Neste  momento,  ausenta-se  da  reunião  o

Deputado Duarte Bechir. A reunião é suspensa por falta de quórum. Ato contínuo, faz-

se presente o Deputado Glaycon Franco (substituindo o Deputado Juninho Araújo,

por indicação da liderança do BTR), momento em que são reabertos os trabalhos.

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

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

2.509/2011, 2.797, 2.803, 2.804, 2.812, 2.814, 2.817, 2.823, 2.825, 2.854, 2.861 e

2.870/2012,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 2.701/2012. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 655, 1.711, 1.811, 2.155, 2.399, 2.426, 2.487, 2.529, 2.612, 2.655, 2.667, 2.670,

2.671, 2.673, 2.674, 2.676, 2.681, 2.682, 2.689, 2.690, 2.705, 2.707, 2.708, 2.724,

2.735, 2.740, 2.741 e 2.742/2011. 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

Celinho do Sinttrocel e Rogério Correia em que solicitam seja realizada reunião para

debater, em audiência pública, a situação dos vigilantes no Estado, que se encontram

em greve em função de campanha salarial; e Celinho do Sinttrocel em que solicita

seja  realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  repercussão  das

condições  de  trabalho  da  enfermagem  na  assistência  à  saúde  no  Estado.  São

recebidos pela Presidência, para ser apreciados em reunião posterior, requerimentos

dos Deputados Duarte Bechir em que solicita seja realizada audiência pública para

debater  a  situação  dos  trabalhadores  terceirizados  da  Petrobras,  especialmente

aqueles contratados na Refinaria Gabriel Passos – Regap; André Quintão em que

solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Participação Popular para

debater, em audiência pública, questões afetas à erradicação do trabalho infantil e à

profissionalização e encaminhamento ao trabalho digno e decente dos adolescentes

e jovens do Estado; e Dalmo Ribeiro Silva em que solicita  seja realizada reunião

conjunta com a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, para

discutir,  em  audiência  pública,  os  efeitos  da  Portaria  nº  1.510,  do  Ministério  do
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Trabalho  e  Emprego,  que  obriga  as  empresas  a  instalarem  marcação  de  ponto

eletrônico para controle de jornada de trabalho. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Pompílio Canavez – Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 10/4/2012

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Carlin

Moura e Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Bosco,  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 dar prosseguimento ao

debate  sobre  o  convênio  de  cooperação  celebrado  entre  a  Fundação  Centro

Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, o Departamento Regional do Serviço Nacional

de Aprendizagem Industrial – Senai-DR-MG - e a Federação das Indústrias do Estado

de  Minas  Gerais  -  Fiemg  -,  com  a  interveniência  do  governo  do  Estado  e  da

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes -; e a discutir e votar

proposições da Comissão. Neste momento, registra-se a presença dos Deputados

Duarte Bechir, Romel Anízio, Antônio Genaro, Sebastião Costa e João Vítor Xavier

(substituindo o Deputado Neilando Pimenta, por indicação da Liderança do BTR). A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Nárcio

Rodrigues da Silveira,  Secretário  de Ciência,  Tecnologia e Ensino Superior;  Fábio

Veras,  Secretário  Adjunto de Desenvolvimento Econômico;  Olavo Machado Júnior,

Presidente  da Fiemg;  Marcílio  César  de  Andrade,  Presidente  do Cetec,  e Vander

Ferreira Rodrigues, Presidente da Associação dos Servidores do Sistema de Ensino,

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa.
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A Presidência  concede  a  palavra  aos  Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Carlin

Moura, autores do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições.

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

taquigráficas. Foi recebido pela Comissão relatório referente à missão da Sectes à

Europa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de

todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 219/2012*

Belo Horizonte, 12 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar, nos termos dos artigos 208, “caput”, e

272, inciso I,  c/c § 2º,  do Regimento Interno dessa Egrégia Assembleia,  que seja

adotado o regime de urgência na tramitação do Projeto de Lei  nº  3.062/2012,  de

minha autoria, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a

Corporação Andina de Fomento - CAF - e dá outras providências.

Esta iniciativa justifica-se em face das tratativas do Governo de Minas Gerais junto

às agências internacionais de crédito.

Reitero, na oportunidade, considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.062/2012.

* - Publicado de acordo com o texto original.

ACORDO DE LÍDERES

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

Os Deputados que este subscrevem, representando 2/3 (dois terços) dos membros

do Colégio de Líderes, nos termos do § 2º do art. 272 do Regimento Interno, acordam

seja atribuído regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei nº 3.062/2012,

conforme solicitação do Governador do Estado recebida nesta data.
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Sala das Reuniões, 12 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Líder do BTR

Tiago Ulisses, Líder do BAM

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 12 de abril de 2012.

Duarte Bechir, no exercício da Presidência.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

A Presidência informa ao Plenário que, por solicitação do Governador do Estado

contida na Mensagem nº 219/2012 e tendo em vista Acordo subscrito por dois terços

dos Líderes com assento nesta Casa, o Projeto de Lei nº 3.062/2012, do Governador

do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a

Corporação Andina de Fomento - CAF - e dá outras providências, passa a tramitar em

regime de urgência, nos termos do art. 208 do Regimento Interno.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 36/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  n.º  165/2012,  publicada  em  9/2/2012,  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, ”d”, da Constituição do Estado, a indicação do Sr. Mário Neto Borges

para o cargo de Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais - Fapemig.

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.

Tendo esta Comissão analisado o currículo do Sr. Mário Neto Borges e realizado a

sua arguição pública, na qual o candidato respondeu com clareza e desembaraço às

questões  propostas,  ficou  demonstrado  que  o  indicado  possui  experiência  e

conhecimentos  suficientes  para  sua recondução  à  Presidência  da  Fapemig.  Além

disso, o arguido afirmou que sua indicação não encontra restrição nos termos da
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Constituição do Estado e do Decreto n.º 45.604, de 2011.

Conclusão

Considerando o exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr. Mário Neto

Borges para o cargo de Presidente da Fapemig.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Rômulo Viegas, relator -  Duilio  de  Castro  -

Fabiano Tolentino.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA INDICAÇÃO Nº 59/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  190/2012,  publicada  em  8/3/2012  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 “de Ilmar Bastos para o

cargo de Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam”.

Compete-nos 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  possui

formação  profissional  adequada  às  funções  que  irá  exercer,  além  de  ampla

experiência em cargos de direção, inclusive já tendo exercido o cargo de Presidente

da Feam no período entre 2003 e 2007.

O Sr. Ilmar Bastos Santos – nome que consta de seu currículo – assumiu vários

encargos em sua vida profissional, no setor público e no privado, entre os quais os de

membro  do  Conselho  Curador  da  Fundação  Zoobotânica  de  Belo  Horizonte,

Superintendente  Executivo  da  Fundação  Biodiversitas,  Subsecretário  de  Gestão

Ambiental Integrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável  e  Assessor  Especial  do  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável.

Ouvido  em  arguição  pública  por  esta  Comissão,  o  indicado  demonstrou  amplo

conhecimento  para  exercer  a  função  indicada,  respondendo  com  clareza  e

objetividade às questões que lhe  foram formuladas,  o  que nos  leva  a considerar

acertada a indicação de seu nome para Presidente da Feam.
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Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação  do  Sr.  Ilmar  Bastos

Santos para o cargo de Presidente da Feam.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Tiago Ulisses.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.860/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Uberlândia,

com sede no Município de Uberlândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.860/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Artesãos de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa dos direitos e

interesses do segmento que representa.

Com esse propósito, a instituição contribui para manter viva a memória cultural e

popular relacionada a usos, costumes e tradições daquela região; promove a arte e a

preservação  do  patrimônio  histórico  e  artístico;  desenvolve  projetos  culturais  e

atividades  voltadas  para  o  aprendizado  e  o  aprimoramento  do  artesanato  local;

realiza feiras e exposições.

Tendo em vista o importante trabalho realizado pela Associação dos Artesãos de

Uberlândia, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.860/2012, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 12 de abril de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.992/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Projeto de

Resolução  n° 2.992/2012  aprova  as  contas  do  Tribuna l  de  Contas  do  Estado  de

Minas Gerais referentes ao exercício de 2010.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/3/2012, foi  a proposição distribuída à

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  nos  termos  do  art.  218,

combinado com o art. 221, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Em conformidade com o rito regimental disposto no § 1° do art. 218, foi concedido

prazo de dez dias para apresentação de emendas. No decurso desse prazo, não

foram apresentadas emendas. Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, nos

termos do art. 218, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de resolução em análise visa a aprovar as contas do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais – TCEMG – referentes ao exercício de 2010 e resulta de

deliberação desta Comissão, quando da apreciação do Ofício n° 3/2011, por meio do

qual aquela Corte enviou as contas para apreciação da Assembleia Legislativa.

Conforme documentos encaminhados, para o desempenho de suas atividades em

2010, o TCEMG teve uma despesa fixada em R$353,2 milhões. Desse total, R$344,7

milhões foram realizados no período, o que representa um aumento de 12,49% em

relação aos gastos de 2009.  Analisando a composição das despesas, vemos que

R$298 milhões (86,42%) foram destinados a gastos com pessoal, R$40,9 milhões

(11,86%) para outros custeios e R$5,9 milhões (1,72%) para investimentos.

Segundo  demonstrativo  e  o  comparativo  apresentados  pelo  TCEMG,  houve um

aumento de 10,7% com gastos de pessoal em relação ao exercício de 2009. A Corte

argumentou que o acréscimo “(...) deve-se ao crescimento vegetativo da folha, além

do  pagamento  de  verbas  retidas”,  embora  tenha  ocorrido  uma  redução  de  63

servidores no período. Com relação ao demonstrativo do comprometimento da receita
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corrente líquida com a despesa total de pessoal, o percentual atingiu 0,7078%, ou

seja, manteve-se dentro do limite prudencial de 0,7342% a que se refere o art. 22 da

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – Lei Complementar Federal n° 101, de 2000.

Em  relação  ao  grupo  Investimentos,  destacou-se  um  aumento  dos  gastos  em

relação a 2009. Naquele ano, R$4,1 milhões foram executados, enquanto em 2010

esse valor atingiu o montante de R$5,9 milhões. Tal aumento pode ter explicação no

relatório de gestão apresentado pela Diretoria de Administração, segundo o qual as

demandas  operacionalizadas  em  2010  focaram  a  “(...)  realização  dos  Objetivos

Estratégicos desta Corte de Contas e a continuidade da implementação do Plano de

Tecnologia  da  Informação  (…),  sendo  que  os  investimentos  realizados  (…)

culminaram na aquisição de equipamentos de  informática e ampliação do parque

tecnológico da Casa”.

Quanto ao grupo Outras Despesas Correntes, destacou-se o elemento Locação de

Mão de Obra (R$18,9 milhões) e o elemento Outros Serviços de Terceiros – Pessoa

Jurídica  (R$13,08  milhões).  Tais  montantes  representam  78,34%  do  total  dos

recursos desse grupo de despesas.

No tocante ao cumprimento das metas físicas previstas no Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – 2008/2011, o TCEMG ressaltou, por meio do Relatório de

Controle  Interno,  a  Ação  4445 –  Fiscalização  Contábil,  Financeira,  Orçamentária,

Operacional e Patrimonial e a Ação 1359 – Modernização do Controle Externo.

Com relação  à  meta física  estabelecida  para  a  Ação 4445  em 2010 (processo

apreciado/analisado – 19.500), verificou-se que foi plenamente atingida, uma vez que

foram apreciados/julgados 26.833 processos naquele ano.

Conforme dados apresentados,  a Ação 1359 teve apenas 43,00% de sua meta

executada. A Corte esclareceu que “o resultado inferior à meta estabelecida se deveu

à existência de atividades previstas no Plano Operativo Anual (POA) do Programa de

Modernização do Controle Externo – Promoex e que não tiveram a sua conclusão até

o final do exercício”. Argumentou, ainda, que a “(...) execução do Plano depende da

observância  de  normas  internacionais  para  contratação  e  aquisição  de  bens  e

serviços.  A complexidade  dessas  normas  torna  os  procedimentos  morosos,  com

impacto na execução orçamentária do exercício”.
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Conclusão

Em face  do exposto,  opinamos  pela  aprovação,  em turno  único,  do  Projeto  de

Resolução nº 2.992/2012.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Romel Anízio - Antônio Júlio - Doutor Viana - João

Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.782/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Timóteo o imóvel que especifica.

Em  seu  exame preliminar  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1,  que

apresentou.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.782/2012 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer a transferência de titularidade ao

Município  de  Timóteo  de  imóvel  constituído  pela  área  de  7.906,36m²,  a  ser

desmembrado  de  área  com  20.000,00m²,  situado  na  Avenida  Senador  Milton

Campos, nº 1, Bairro Quitandinha, nesse Município.

Em  atendimento  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  o  negócio  jurídico  em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º da proposição que a área será destinada à

instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar  de Minas Gerais,  bem

como à construção de uma área pública de lazer.

Embora o Corpo de Bombeiros Militar seja órgão da administração direta do Estado,

o Município de Timóteo construirá a unidade local com recursos próprios, uma vez

que a Corporação não possui dotação para esse empreendimento. Como a Região

Metropolitana do Vale do Aço possui apenas uma unidade do Corpo de Bombeiros,
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localizada no Município de Ipatinga, esse empreendimento em muito beneficiará a

população de toda a região.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º do projeto prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não for ele utilizado com a finalidade prevista; o art. 3°

estabelece que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário

não houver procedido ao registro do bem; e o art. 4° determina que o Município de

Timóteo deverá  encaminhar  à Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag – documento que comprove a nova destinação do imóvel.

Ressalte-se  que a  proposição atende aos  preceitos  legais  que versam sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, além de não criar despesas para o erário

e não acarretar repercussão na lei orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade

com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Por  fim,  esclarecemos  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem como finalidade incluir o memorial descritivo da área para

a correta identificação do imóvel a ser doado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.782/2012, no 1º

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Zé Maia, Presidente -  Doutor Viana, relator - João Vítor  Xavier -  Antônio Júlio -

Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.907/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Campos Gerais o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.907/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Campos Gerais o imóvel com área de 10.000m², situado no

lugar denominado Gama ou Cordeiro, nesse Município, para que ali seja instalada a

Associação  dos  Produtores  Rurais  da  Comunidade  de  Cordeiros,  o  Centro

Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig –,

para pesquisa em fruticultura,  e de um centro comunitário,  para a criação de um

viveiro de árvores nativas.

É importante observar que o art. 2º da proposição prevê que o imóvel 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; o art. 3°

estabelece que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário

não houver procedido ao registro do bem; e o art. 4° determina que o Município de

Campos  Gerais  deverá  encaminhar  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão – Seplag – documento que comprove a nova destinação do imóvel.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de imóveis do patrimônio

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo, 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 tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.907/2012, no 1º

turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.
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Zé Maia, Presidente - João Vítor  Xavier,  relator - Antônio Júlio - Romel Anízio -

Doutor Viana.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.915/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

alterar a Lei nº 19.552, de 4/8/2011, que autoriza o Poder Executivo a doar à Petróleo

Brasileiro S/A – Petrobras – o imóvel que especifica.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada quanto aos

aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua o art. 188, combinado com

o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Lei nº 19.552, de 2011, autoriza o Poder Executivo a doar à Petrobras o terreno

com área de 1.086.535,44m², localizado no Município de Uberaba, para que ali seja

instalada uma planta industrial  para a produção de amônia.  Em seu art.  2º,  essa

norma  estabelece  que  o  imóvel  reverterá  ao  patrimônio  do  Estado  se,  até  o  dia

31/12/2014, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

O projeto de lei em análise pretende dar nova redação ao referido art. 2º, a fim de

estender o prazo para a reversão do bem ao patrimônio do Estado até 31/12/2015. O

adiamento de um ano para a conclusão das obras tornou-se necessário por causa de

imprevistos de ordem técnica enfrentados pela Petrobras na fase inicial do projeto.

É importante lembrar que a autorização legislativa para a alienação de bem público

é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma

estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Após exame da proposição, conclui-se que ela atende aos preceitos legais  que
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versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não acarretar

despesas para o erário e não implicar repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.915/2012, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Doutor Viana - João Vítor  Xavier -

Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE ABRIL DE 2012

ATAS

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/4/2012

Presidência dos Deputados Duarte Bechir e Celinho do Sinttrocel

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

Correspondência: Ofício - Mensagens nºs 217 e 218 (encaminhando os Projetos de

Lei nºs 3.077 e 3.078/2012, respectivamente), do Governador do Estado - Mensagem

nº 219/2012 (solicitando tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nº

3.062/2012), do Governador do Estado; Acordo de Líderes; Decisão da Presidência;

Palavras  do  Sr.  Presidente  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.079 a 3.085/2012 - Requerimentos nºs 2.904 a

2.911/2012 - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa -

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira -

Luiz Carlos Miranda - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Rogério

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

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - Às 14h1min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Sebastião  Costa,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIO

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  Secretária  de  Educação,  encaminhando

exposição de motivos concernente ao Projeto de Lei nº 2.858/2012. (- Anexe-se ao

Projeto de Lei nº 2.858/2012.)

“MENSAGEM Nº 217/2012*

Belo Horizonte, 10 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  que  seja  submetido  à

apreciação dessa Egrégia Assembleia, Projeto de lei que altera a Lei Delegada nº 94,

de 23 de janeiro de 2003, que dispõe sobre o Conselho Estadual da Juventude e dá

outras providências.

O Projeto encaminhado tem como objetivo, além de outros de grande relevância,

adequar a legislação às novas implementações promovidas pela Lei Delegada nº 180,

de  20  de  janeiro  de  2011,  com  vistas  a  reestruturar  o  Conselho  Estadual  da

Juventude.

Propõe-se, ainda, modificar a constituição do Conselho no intuito de dar-lhe maior

pluralidade e viabilizar sua expansão territorial.

Importante  ressaltar  que  as  alterações  propostas  encontram-se  em  perfeita

consonância  com  os  objetivos  definidos  pela  Política  Estadual  da  Juventude,

especialmente no que se refere ao fomento do diálogo e da convivência plural, que se

pretende entre as diversas representações juvenis, bem como entre estas e o Estado.

Assim, o Projeto de lei atende às expectativas da sociedade mineira em relação aos

seus jovens, pois aperfeiçoa os mecanismos de atuação e articulação desenvolvidos
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pelo  Conselho  Estadual  da  Juventude,  aprimorando-o  e  tornando-o  mais  uma

instituição propulsora do desenvolvimento do Estado e de inclusão social.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a apresentar o presente

Projeto de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.077/2012

Altera a Lei Delegada nº 94, de 23 de janeiro de 2003, que dispõe sobre o Conselho

Estadual da Juventude e dá outras providências.

Art. 1º - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei Delegada nº 94, de 23 de janeiro

de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - O Conselho Estadual da Juventude, instituído pelo Decreto nº 27.000, de

14 de maio de 1987, é órgão colegiado de caráter consultivo subordinado diretamente

à  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  -  SEEJ,  e  rege-se  pelas

disposições a seguir.

(...)

Art. 3º - O Conselho Estadual da Juventude será composto por até vinte e quatro

membros, com idade máxima de vinte e nove anos, sendo:

I - sete jovens indicados pelo Governador do Estado;

II - sete jovens representantes dos seguintes órgãos e entidades:

a) Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG;

b) Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais - ACMINAS;

c) Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH;

d) Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG;

e)  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

FETAEMG;

f) Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais - OAB/MG; e

g) União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais – UEE/MG; e

III  -  até dez Presidentes de conselhos municipais,  sendo um de cada região de

planejamento constante do Anexo desta lei, condicionada à respectiva região possuir

mais de cinquenta por cento dos municípios com Conselhos Municipais da Juventude
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instalados.

(...)

§ 4º - Os membros de que trata o inciso III serão eleitos entre os Presidentes de

conselhos municipais existentes.

§ 5º - Qualquer Presidente de conselho municipal poderá se candidatar a membro

no Conselho Estadual da Juventude nas vagas previstas no inciso III.

§ 6º - Cada conselho municipal, respeitada a divisão territorial, terá direito a um voto

na eleição que elegerá o membro do Conselho Estadual da Juventude.

§ 7º  -  Será eleito membro do Conselho Estadual  da Juventude o presidente do

conselho municipal mais votado.

Art. 4º - O Conselho Estadual da Juventude terá um Presidente e um Secretário-

Geral, ambos escolhidos pelo Governador do Estado.

(...)

Art.  7º  -  A  SEEJ  prestará  o  suporte  técnico  e  administrativo  necessário  ao

funcionamento do Conselho Estadual da Juventude, inclusive quanto a instalações,

equipamentos e recursos humanos.

(...)”

Art. 2º - O art. 5º da Lei Delegada nº 94, de 2003, fica acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 5º - (...)

§ 3º - Poderão ser realizadas reuniões de forma virtual, através de teleconferência

ou televideoconferência.”

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

ANEXO

(a que se refere o inciso III do art. 3º da Lei nº , de de de 20.)

REGIÕES DE PLANEJAMENTO

I - Central:  Abaeté, Alfredo Vasconcelos, Alvinópolis,  Alvorada de Minas, Antônio

Carlos, Araçaí, Augusto de Lima, Baldim, Barão de Cocais, Barbacena, Barroso, Bela

Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Biquinhas, Bom Jesus do Amparo,

Bonfim, Brumadinho, Buenópolis, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Caeté, Capela

Nova, Capim Branco, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas, Catas Altas da

Noruega,  Cedro  do  Abaeté,  Conceição  da  Barra  de  Minas,  Conceição  do  Mato
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Dentro, Confins, Congonhas, Congonhas do Norte, Conselheiro Lafaiete, Contagem,

Cordisburgo,  Corinto,  Coronel  Xavier  Chaves,  Couto  de  Magalhães  de  Minas,

Cristiano  Otôni,  Crucilândia,  Curvelo,  Datas,  Desterro  de  Entre-Rios,  Desterro  do

Melo, Diamantina, Dionísio, Dom Joaquim, Dores de Campos, Entre-Rios de Minas,

Esmeraldas,  Felício  dos  Santos,  Felixlândia,  Ferros,  Florestal,  Fortuna  de  Minas,

Funilândia, Gouveia, Ibertioga, Ibirité, Igarapé, Inhaúma, Inimutaba, Itabira, Itabirito,

Itaguara,  Itambé  do  Mato  Dentro,  Itatiaiuçu,  Itaverava,  Jabuticatubas,  Jeceaba,

Jequitibá, João Monlevade, Joaquim Felício, Juatuba, Lagoa Dourada, Lagoa Santa,

Madre  de  Deus  de  Minas,  Maravilhas,  Mariana,  Mário  Campos,  Mateus  Leme,

Matozinhos, Moeda, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Morro do

Pilar, Nazareno, Nova Era, Nova Lima, Nova União, Onça de Pitangui, Ouro Branco,

Ouro  Preto,  Paineiras,  Papagaios,  Pará  de  Minas,  Paraopeba,  Passabém,  Pedro

Leopoldo, Pequi,  Piedade do Rio Grande,  Piedade dos Gerais,  Pitangui,  Pompéu,

Prados, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Prudente de Morais, Queluzito,

Raposos, Resende Costa, Ressaquinha, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso,

Rio Piracicaba, Rio Vermelho, Ritápolis,  Sabará, Santa Bárbara, Santa Bárbara do

Tugúrio,  Santa  Cruz  de  Minas,  Santa  Luzia,  Santa  Maria  de  Itabira,  Santana  de

Pirapama, Santana do Garambéu, Santana do Riacho, Santana dos Montes, Santo

Antônio do Itambé, Santo Antônio do Rio Abaixo, Santo Hipólito, São Brás do Suaçuí,

São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Preto, São

João del-Rei, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, São José da Varginha, São

José  do  Goiabal,  São  Sebastião  do  Rio  Preto,  São  Tiago,  Sarzedo,  Senador

Modestino  Gonçalves,  Senhora  dos  Remédios,  Serra  Azul  de  Minas,  Serro,  Sete

Lagoas, Taquaraçu de Minas, Tiradentes, Três Marias e Vespasiano;

II - Mata: Abre-Campo, Acaiaca, Além Paraíba, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Alto Rio

Doce,  Amparo  da  Serra,  Antônio  Prado  de  Minas,  Aracitaba,  Araponga,  Argirita,

Astolfo Dutra, Barão do Monte Alto, Barra Longa, Belmiro Braga, Bias Fortes, Bicas,

Brás  Pires,  Caiana,  Cajuri,  Canaã,  Caparaó,  Caputira,  Carangola,  Cataguases,

Chácara, Chalé, Chiador, Cipotânea, Coimbra, Coronel Pacheco, Descoberto, Diogo

de  Vasconcelos,  Divinésia,  Divino,  Dom  Silvério,  Dona  Eusébia,  Dores  do  Turvo,

Durandé,  Ervália,  Espera  Feliz,  Estrela-d'Alva,  Eugenópolis,  Ewbank  da  Câmara,
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Faria  Lemos,  Fervedouro,  Goianá,  Guaraciaba,  Guarani,  Guarará,  Guidoval,

Guiricema,  Itamarati  de  Minas,  Jequeri,  Juiz  de  Fora,  Lajinha,  Lamim,  Laranjal,

Leopoldina,  Lima  Duarte,  Luisburgo,  Manhuaçu,  Manhumirim,  Mar  de  Espanha,

Maripá de Minas, Martins Soares, Matias Barbosa, Matipó, Mercês, Miradouro, Miraí,

Muriaé,  Olaria,  Oliveira  Fortes,  Oratórios,  Orizânia,  Paiva,  Palma,  Patrocínio  do

Muriaé, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Pedra Dourada, Pedro Teixeira,

Pequeri, Piau, Piedade de Ponte Nova, Piranga, Pirapetinga, Piraúba, Ponte Nova,

Porto Firme, Presidente Bernardes, Raul Soares, Recreio, Reduto, Rio Casca, Rio

Doce, Rio Espera, Rio Novo,  Rio Pomba,  Rio Preto, Rochedo de Minas, Rodeiro,

Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Cruz do Escalvado, Santa

Margarida, Santa Rita do Ibitipoca, Santa Rita do Jacutinga, Santana de Cataguases,

Santana do Deserto,  Santana do Manhuaçu,  Santo Antônio do Aventureiro,  Santo

Antônio do Grama, Santos Dumont, São Francisco do Glória, São Geraldo, São João

do Manhuaçu, São João Nepomuceno, São José do Mantimento, São Miguel do Anta,

São  Pedro  dos  Ferros,  São  Sebastião  da  Vargem  Alegre,  Sem-Peixe,  Senador

Cortes, Senador Firmino,  Senhora de Oliveira, Sericita,  Silveirânia, Simão Pereira,

Simonésia, Tabuleiro, Teixeiras, Tocantins, Tombos, Ubá, Urucânia, Vermelho Novo,

Viçosa, Vieiras, Visconde do Rio Branco e Volta Grande;

III  -  Sul  de  Minas  -  Aiuruoca,  Alagoa,  Albertina,  Alfenas,  Alpinópolis,  Alterosa,

Andradas, Andrelândia, Arantina, Arceburgo, Areado, Baependi, Bandeira do Sul, Boa

Esperança, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Bom Jesus da Penha, Bom

Repouso,  Borda  da  Mata,  Botelhos,  Brasópolis,  Bueno  Brandão,  Cabo  Verde,

Cachoeira  de  Minas,  Caldas,  Camanducaia,  Cambuí,  Cambuquira,  Campanha,

Campestre, Campo do Meio, Campos Gerais, Capetinga, Capitólio, Careaçu, Carmo

da  Cachoeira,  Carmo  de  Minas,  Carmo  do  Rio  Claro,  Carrancas,  Carvalhópolis,

Carvalhos,  Cássia,  Caxambu,  Claraval,  Conceição  da  Aparecida,  Conceição  das

Pedras,  Conceição do Rio Verde,  Conceição dos Ouros,  Congonhal,  Consolação,

Coqueiral,  Cordislândia,  Córrego do Bom Jesus,  Cristina, Cruzília,  Delfim Moreira,

Delfinópolis,  Divisa  Nova,  Dom  Viçoso,  Elói  Mendes,  Espírito  Santo  do  Dourado,

Estiva,  Extrema,  Fama,  Fortaleza  de  Minas,  Gonçalves,  Guapé,  Guaranésia,

Guaxupé,  Heliodora,  Ibiraci,  Ibitiúra  de  Minas,  Ijaci,  Ilicínea,  Inconfidentes,  Ingaí,
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Ipuiúna,  Itajubá,  Itamoji,  Itamonte,  Itanhandu,  Itapeva,  Itaú  de  Minas,  Itumirim,

Itutinga, Jacuí, Jacutinga, Jesuânia, Juruaia, Lambari, Lavras, Liberdade, Luminárias,

Machado, Maria da Fé, Marmelópolis, Minduri, Monsenhor Paulo, Monte Belo, Monte

Santo de Minas, Monte Sião, Munhoz, Muzambinho, Natércia, Nepomuceno, Nova

Resende,  Olímpio  Noronha,  Ouro  Fino,  Paraguaçu,  Paraisópolis,  Passa-Quatro,

Passa-Vinte,  Passos,  Pedralva,  Piranguçu,  Piranguinho,  Poço  Fundo,  Poços  de

Caldas,  Pouso  Alegre,  Pouso  Alto,  Pratápolis,  Ribeirão  Vermelho,  Santa  Rita  de

Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Santana da Vargem, São Bento Abade, São Gonçalo

do Sapucaí, São João Batista do Glória, São João da Mata, São José da Barra, São

José do Alegre, São Lourenço, São Pedro da União, São Sebastião da Bela Vista,

São Sebastião do Paraíso, São Sebastião do Rio Verde, São Tomás de Aquino, São

Tomé das Letras, São Vicente de Minas, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, Senador

José Bento, Seritinga, Serrania, Serranos, Silvianópolis, Soledade de Minas, Tocos do

Moji, Toledo, Três Corações, Três Pontas, Turvolândia, Varginha, Venceslau Brás e

Virgínia;

IV -  Triângulo: Água Comprida,  Araguari,  Araporã, Cachoeira Dourada, Campina

Verde,  Campo  Florido,  Canápolis,  Capinópolis,  Carneirinho,  Cascalho  Rico,

Centralina, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Fronteira,

Frutal, Gurinhatã, Indianópolis, Ipiaçu, Itapajipe, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste,

Monte Alegre de Minas,  Pirajuba,  Planura,  Prata,  Santa Vitória,  São Francisco de

Sales, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, União de Minas e Veríssimo.

V - Alto Paranaíba: Abadia dos Dourados, Arapuá, Araxá, Campos Altos, Carmo do

Paranaíba,  Coromandel,  Cruzeiro  da  Fortaleza,  Douradoquara,  Estrela  do  Sul,

Grupiara, Guimarânia, Ibiá, Iraí de Minas, Lagoa Formosa, Matutina, Monte Carmelo,

Nova  Ponte,  Patos  de  Minas,  Patrocínio,  Pedrinópolis,  Perdizes,  Pratinha,  Rio

Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra, São Gotardo,

Serra do Salitre e Tapira e Tiros;

VI - Centro-Oeste: Aguanil, Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Bom Sucesso,

Camacho, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru,

Carmópolis de Minas, Cláudio, Conceição do Pará, Córrego Danta, Córrego Fundo,

Cristais,  Divinópolis,  Dores  do  Indaiá,  Doresópolis,  Estrela  do  Indaiá,  Formiga,
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Ibituruna,  Igaratinga,  Iguatama,  Itapecerica,  Itaúna,  Japaraíba,  Lagoa  da  Prata  e

Leandro Ferreira;

VII  -  Noroeste:  Arinos,  Bonfinópolis  de  Minas,  Buritis,  Cabeceira  Grande,  Dom

Bosco, Formoso, Guarda-Mor, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Grande, Natalândia,

Paracatu,  Presidente  Olegário,  São  Gonçalo  do  Abaeté,  Unaí,  Uruana  de  Minas,

Varjão de Minas e Vazante;

VIII  -  Norte:  Águas  Vermelhas,  Berizal,  Bocaiúva,  Bonito  de  Minas,  Botumirim,

Brasilândia  de  Minas,  Brasília  de Minas,  Buritizeiro,  Campo Azul,  Capitão  Enéias,

Catuti,  Chapada Gaúcha, Claro dos Poções, Cônego Marinho, Coração de Jesus,

Cristália, Curral de Dentro, Divisa Alegre, Engenheiro Navarro, Espinosa, Francisco

Dumont,  Francisco  Sá,  Fruta  de  Leite,  Gameleiras,  Glaucilândia,  Grão-Mogol,

Guaraciama,  Ibiaí,  Ibiracatu,  Icaraí  de  Minas,  Indaiabira,  Itacambira,  Itacarambi,

Jaíba,  Janaúba,  Januária,  Japonvar,  Jequitaí,  Josenópolis,  Juramento,  Juvenília,

Lagoa dos Patos, Lassance, Lontra, Luislândia, Mamonas, Manga, Matias Cardoso,

Mato  Verde,  Mirabela,  Miravânia,  Montalvânia,  Monte  Azul,  Montes  Claros,

Montezuma, Ninheira, Nova Porteirinha, Novorizonte, Olhos-d'Água, Padre Carvalho,

Pai  Pedro,  Patis,  Pedras  de  Maria  da  Cruz,  Pintópolis,  Pirapora,  Ponto  Chique,

Porteirinha, Riachinho, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas,

Santa Cruz de Salinas, Santa Fé de Minas, Santo Antônio do Retiro, São Francisco,

São João da Lagoa, São João da Ponte, São João das Missões, São João do Pacuí,

São João do Paraíso, São Romão, Serranópolis de Minas, Taiobeiras, Ubaí, Urucuia,

Vargem Grande do Rio Pardo, Várzea da Palma, Varzelândia e Verdelândia;

IX  -  Jequitinhonha-Mucuri:  Águas  Formosas,  Almenara,  Angelândia,  Araçuaí,

Aricanduva,  Ataléia,  Bandeira,  Berilo,  Bertópolis,  Cachoeira  de  Pajeú,  Capelinha,

Caraí,  Carbonita,  Carlos  Chagas,  Catuji,  Chapada do Norte,  Comercinho,  Coronel

Murta,  Crisólita,  Divisópolis,  Felisburgo,  Francisco  Badaró,  Franciscópolis,  Frei

Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Itamarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jenipapo

de  Minas,  Jequitinhonha,  Joaíma,  Jordânia,  José Gonçalves  de  Minas,  Ladainha,

Leme do Prado, Malacacheta, Mata Verde, Maxacalis, Medina, Minas Novas, Monte

Formoso, Nanuque, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas,

Padre Paraíso,  Palmópolis,  Pavão,  Pedra Azul,  Ponto dos Volantes,  Poté,  Rio  do
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Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo

Antônio  do  Jacinto,  Serra  dos  Aimorés,  Setubinha,  Teófilo  Otoni,  Turmalina,

Umburatiba, Veredinha e Virgem da Lapa; e

X -  Rio Doce: Açucena, Água Boa, Aimorés, Alpercata, Alvarenga, Antônio Dias,

Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Campanário, Cantagalo, Capitão

Andrade,  Caratinga,  Carmésia, Central  de Minas,  Coluna, Conceição de Ipanema,

Conselheiro  Pena,  Coroaci,  Coronel  Fabriciano,  Córrego Novo,  Cuparaque,  Divino

das Laranjeiras, Divinolândia de Minas, Dom Cavati, Dores de Guanhães, Engenheiro

Caldas, Entre-Folhas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Frei Lagonegro, Galiléia,

Goiabeira,  Gonzaga,  Governador  Valadares,  Guanhães,  Iapu,  Imbé  de  Minas,

Inhapim,  Ipaba,  Ipanema,  Ipatinga,  Itabirinha  de  Mantena,  Itambacuri,  Itanhomi,

Itueta,  Jaguaraçu,  Jampruca,  Joanésia,  José Raydan,  Mantena,  Marilac,  Marliéria,

Materlândia,  Matias  Lobato,  Mendes  Pimentel,  Mesquita,  Mutum,  Nacip  Raydan,

Naque, Nova Belém, Nova Módica, Paulistas, Peçanha, Periquito, Pescador, Piedade

de  Caratinga,  Pingo-d'Água,  Pocrane,  Resplendor,  Sabinópolis,  Santa  Bárbara  do

Leste, Santa Efigênia de Minas, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita de Minas, Santa

Rita do Itueto, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Félix de Minas,

São Geraldo da Piedade, São Geraldo do Baixio, São João do Manteninha, São João

do Oriente, São João Evangelista, São José da Safira, São José do Divino, São José

do  Jacuri,  São  Pedro  do  Suaçuí,  São  Sebastião  do  Anta,  São  Sebastião  do

Maranhão,  Sardoá,  Senhora  do  Porto,  Sobrália,  Taparuba,  Tarumirim,  Timóteo,

Tumiritinga, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis e Virgolândia.”

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 218/2012*

Belo Horizonte, 11 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia, Projeto de lei  que dispõe sobre a gestão unificada da função

pública de interesse comum de uso do solo nas regiões metropolitanas do Estado de
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Minas Gerais e dá outras providências.

A definição das funções públicas de interesse comum foi  inserida no  art.  2º  do

Projeto, sendo “as atividades relacionadas ao controle dos processos de utilização do

espaço urbano, de forma ordenada e equilibrada, cuja realização por parte de um

município,  isoladamente,  seja  inviável  ou  cause  impacto  nos  outros  municípios

integrantes da região metropolitana”. E acredita-se que com o advento da referida lei

as  regiões  metropolitanas  estarão  munidas  de  instrumentos  que lhes  possibilitem

organizar, planejar e executar uma das funções públicas de interesse comum, a de

uso do solo metropolitano, conforme determina a Constituição do Estado.

Atualmente, inexiste lei específica sobre a matéria. E a introdução desta legislação

no ordenamento jurídico é de real importância, tendo em vista que a linha divisória

entre  a  atuação  do  Estado  e  a  dos  municípios,  em  se  tratando  de  regiões

metropolitanas, é tênue, especialmente quando relacionada à regulação do uso do

solo urbano.

Portanto,  com  a  aprovação  do  Projeto  de  lei,  almeja-se  a  implementação  de

diretrizes gerais e de instrumentos de gestão, permitindo o planejamento adequado e

sustentável  no  uso  do  solo  metropolitano,  com  a  preocupação  do  respeito  à

autonomia municipal.

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.

PROJETO DE LEI Nº 3.078/2012

Dispõe sobre a gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do

solo metropolitano no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º -  Esta lei dispõe sobre a gestão unificada da função pública de interesse

comum de uso do solo metropolitano de que tratam o art. 25, § 3°, da Constituição da

República  Federativa  do  Brasil,  e  os  arts.  41,  I,  42,  43  e  46  da  Constituição do

Estado, nos termos da Lei Complementar n° 88, de 12  de janeiro de 2006.
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§ 1º - A gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo

abrangerá  somente  as  regiões  metropolitanas  em  que  o  uso  do  solo  tenha  sido

definido  como função pública  de  interesse comum pela  lei  complementar  que  as

instituiu, nos termos do § 2º do art. 43 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

§ 2º - A gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo

metropolitano  poderá,  por  meio  de  resolução  da  Assembleia  Metropolitana,  nos

termos  de  competência  estabelecida  em  lei  complementar  que  instituir  região

metropolitana, abranger Colar Metropolitano.

Art. 2º - Para fins desta lei entende-se por:

I - interesse metropolitano: o interesse na promoção do desenvolvimento social e

econômico sustentável das Regiões Metropolitanas, do equilíbrio das suas funções

urbanas e da melhoria da qualidade de vida de seus habitantes;

II  -  gestão  unificada:  a  gestão  exercida  conjuntamente  pelo  Estado  e  pelos

municípios, no nível do planejamento estratégico,  operacional e de execução,  nos

termos do art. 5º;

III - função pública de interesse comum de uso do solo: as atividades relacionadas

ao controle dos processos de utilização do espaço urbano,  de forma ordenada e

equilibrada, cuja realização por parte de um município, isoladamente, seja inviável ou

cause impacto nos outros municípios integrantes da região metropolitana;

IV - regulação do solo metropolitano: o conjunto de normas, instrumentos, arranjos,

restrições e incentivos aplicados na gestão unificada do solo metropolitano;

V - zonas de interesse metropolitano: as áreas da região metropolitana indicadas

pelo  Zoneamento  Metropolitano  e  definidas  como  de  interesse  metropolitano,

especialmente no que se refere a um ou mais dos seguintes temas:

a) mobilidade;

b) meio ambiente;

c) desenvolvimento econômico;

d) informalidade fundiária;

e) serviços públicos; e

f) planejamento de obras públicas de abrangência metropolitana;

VI - famílias de baixa renda: as famílias cujo somatório das rendas mensais de seus
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integrantes seja inferior a quatro salários mínimos; e

VII  -  colar metropolitano:  o  conjunto  de  municípios  do  entorno  da  região

metropolitana  atingidos  pelo  processo  de  metropolização,  nos  termos  da  lei

complementar que a instituir.

Art. 3º - A gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo

tem como objetivo principal  o desenvolvimento econômico e social  sustentável  da

região metropolitana, a partilha equilibrada dos seus benefícios e a minimização dos

efeitos  adversos  da  metropolização,  a  definição  de  políticas  compensatórias  dos

efeitos de sua polarização e o estabelecimento de planejamento de médio e longo

prazo de seu crescimento, tendo por finalidade:

I  -  assegurar o ordenamento harmonioso do território metropolitano, buscando o

aumento da qualidade de vida dos cidadãos;

II  -  unificar  o planejamento  territorial  nas regiões  metropolitanas,  promovendo a

compatibilidade de parâmetros urbanísticos entre os municípios;

III - garantir a expansão urbana com infraestrutura e moradia adequadas e o amplo

acesso à cultura, ao lazer e aos serviços públicos e privados;

IV - melhorar a mobilidade metropolitana;

V - aumentar a competitividade econômica das regiões metropolitanas;

VI - incentivar o estabelecimento de novas centralidades metropolitanas, permitindo

maior equilíbrio econômico e social;

VII  -  reduzir  o  déficit  habitacional  e  inibir  a  formação  de  novos  assentamentos

informais por meio do aumento da oferta de lotes urbanizados à população de baixa

renda; e

VIII - preservar o patrimônio cultural e o meio ambiente.

Art. 4º - O exercício da articulação regional, prevista no art. 41, I, da Constituição do

Estado, que visa integrar o planejamento, a organização e a execução de funções

públicas de interesse comum, deverá observar os seguintes princípios de regulação

do solo metropolitano:

I - a gestão unificada do solo nas zonas de interesse metropolitano;

II  -  a autonomia municipal  no planejamento e na gestão do solo em áreas não

definidas como zonas de interesse metropolitano;
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III  -  o  exercício  da  cidadania  metropolitana  nos  espaços  institucionalizados  de

participação;

IV  -  a  responsabilidade  territorial  dos  empreendedores  imobiliários,  públicos  e

privados;

V - a recuperação da valorização fundiária decorrente de normas, atos, permissões,

ações e intervenções do Poder Público; e

VI - a justa distribuição, entre os municípios da região metropolitana, de encargos e

benefícios decorrentes da gestão unificada da função pública de interesse comum de

uso do solo.

CAPÍTULO II

DA GESTÃO DO SOLO METROPOLITANO

Art. 5º - A gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo

caberá ao Sistema de Gestão Metropolitana, em cada região metropolitana, composto

por:

I - instâncias colegiadas deliberativas:

a) Assembleia Metropolitana;

b) Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;

II - órgãos e entidades de gestão metropolitana:

a) Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana;

b) Agência de Desenvolvimento Metropolitano;

III - instrumentos de planejamento e gestão metropolitanos:

a) Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI; e

b) Fundo de Desenvolvimento Metropolitano – FDM.

Art. 6º - No planejamento e na gestão do solo metropolitano, compete ao Conselho

Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano:

I - aprovar o Zoneamento Metropolitano da respectiva região metropolitana;

II  -  garantir  a  aplicação de instrumentos metropolitanos  nas  zonas de interesse

metropolitano; e

III  -  deliberar  sobre  a  utilização  dos  recursos  obtidos  com  a  aplicação  dos

instrumentos de gestão do solo metropolitano.

Art. 7º - Na gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo,
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compete  ao  Gabinete  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão

Metropolitana construir e implementar a política de gestão do solo metropolitano, em

articulação com os municípios integrantes da região metropolitana e demais órgãos e

entidades estaduais.

Art. 8º - Na gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo,

compete à respectiva Agência de Desenvolvimento Metropolitano:

I - executar e aplicar os instrumentos metropolitanos;

II - estabelecer critérios técnicos para a aplicação dos instrumentos de gestão do

solo metropolitano;

III - providenciar os estudos que forem necessários para viabilizar a aplicação dos

instrumentos metropolitanos;

IV - exercer a atribuição prevista no art. 4º, XVI, da Lei Complementar nº 107, de 12

de janeiro de 2009;

V - realizar análise técnica e emitir o selo de anuência prévia para a aprovação de

projetos de parcelamento do solo, inclusive nos projetos de parcelamento vinculado;

VI  -  emitir  anuência  prévia  à  aprovação  dos  projetos  de  parcelamento  do  solo

localizados em área de município integrante de região metropolitana, conforme art.

13, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979; e

VII - emitir anuência prévia da alteração de uso do solo rural para fins urbanos, em

conformidade com o art. 53 da Lei Federal nº 6.766, de 1979.

Art. 9º - Os recursos auferidos com a aplicação dos instrumentos metropolitanos

serão destinados ao FDM e sua destinação será objeto de deliberação do Conselho

Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano  e  da  Assembléia  Metropolitana,

observado o disposto no PDDI.

CAPÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SOLO METROPOLITANO

Seção I

Do Zoneamento Metropolitano

Art. 10 - A elaboração do Zoneamento Metropolitano, que integrará o PDDI, é de

competência da Agência de Desenvolvimento Metropolitano, vinculada ao Conselho

Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, nos termos do inciso V do art. 17 da
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Lei Complementar nº 88, de 2006.

Parágrafo único -  Na elaboração do Zoneamento Metropolitano é assegurada a

participação dos municípios integrantes da região metropolitana, dos representantes

de interesses sociais, culturais e econômicos, bem como das instituições de relevante

interesse regional.

Art.  11  -  A  aprovação  do  Zoneamento  Metropolitano  compete  ao  Conselho

Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano,  nos termos do art.  46,  § 3º,  I,  da

Constituição do Estado.

Art. 12 - O Zoneamento Metropolitano abrangerá a delimitação e a caracterização

das zonas de interesse metropolitano.

§ 1º  -  Para cada zona de interesse metropolitano,  o Zoneamento Metropolitano

estabelecerá:

I - os parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo, considerando a criação

de novas centralidades em rede,  o controle da expansão urbana,  o equilíbrio e a

distribuição dos usos do solo, entre outros temas metropolitanos;

II - o planejamento dos traçados viários das zonas de expansão urbana; e

III - a demarcação no interior das zonas de interesse metropolitano:

a) das áreas com condicionantes especiais para o parcelamento;

b) das áreas de revitalização econômica; e

c) das áreas com exigência do Estudo de Impacto Metropolitano - EIM.

§  2º  -  Os  instrumentos  previstos  no  inciso  III  serão  aplicados  pela  Agência  de

Desenvolvimento Metropolitano.

§  3º  -  As  zonas  de interesse  metropolitano poderão  ser  diferenciadas  entre  si,

prevendo parâmetros urbanísticos distintos, conforme o interesse metropolitano de

cada uma.

Art. 13 - O Zoneamento Metropolitano será revisto no prazo máximo de dez anos.

Art. 14 - O Zoneamento Metropolitano e suas atualizações ficarão armazenados e

disponíveis  em  sistema  de  informações  metropolitanas  “on-line”,  com  acesso

irrestrito.

Subseção I

Das áreas com condicionantes especiais para o parcelamento
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Art. 15 - O Zoneamento Metropolitano demarcará áreas, no interior das zonas de

interesse  metropolitano,  cujos  parâmetros  urbanísticos  poderão  ser  flexibilizados,

mediante compensação do interessado, nos termos de regulamento.

§  1º  -  O  limite  da  flexibilização  de  cada  parâmetro  será  estabelecido  no

Zoneamento Metropolitano para cada zona de interesse metropolitano.

§  2º  -  A compensação  do  interessado  levará  em  consideração  o  potencial  de

valorização adicional da gleba, a partir da adoção dos novos parâmetros.

§  3º  -  A  avaliação  de  potencial  de  valorização  será  realizada  por  arquitetos

urbanistas ou engenheiros dos quadros de pessoal da Agência de Desenvolvimento

Metropolitano, com qualificação profissional comprovada e específica para avaliação

de imóveis.

Art. 16 - As compensações de que trata o § 2 º do art. 16 serão aportadas ao FDM

ou poderão  se  dar  sob a  forma  de lotes  urbanizados  doados  ao  município  ou  à

Agência de Desenvolvimento Metropolitano para provisão de habitação a famílias de

baixa renda.

Parágrafo único - No caso de compensação por doação de lotes urbanizados, sua

localização terá como diretriz a estratégia territorial  do Zoneamento Metropolitano,

devendo haver  avaliação técnica  da Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano e

aprovação do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.

Seção II

Das Áreas Metropolitanas de Revitalização Econômica

Art.  17  -  Pessoa  jurídica  de  direito  privado,  individual  ou  associada,  sem  fins

lucrativos,  constituída  voluntariamente  por  empresários,  poderá  prestar  serviços

suplementares  aos  serviços  públicos  urbanos,  visando  à  revitalização  de  área

definida como Área Metropolitana de Revitalização Econômica - AMRE.

§  1º  -  As  AMREs  poderão  ser  delimitadas  no  Zoneamento  Metropolitano,  sem

prejuízo  da  delimitação  pelo  município  de  áreas  específicas  de  revitalização

econômica, previstas em legislação própria.

§ 2° - A pessoa jurídica de direito privado prestad ora dos serviços suplementares na

AMRE será selecionada por meio do procedimento de Consulta Pública, conforme o

disposto no Decreto n° 45.602, de 13 de maio de 2011.
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§ 3° - As despesas decorrentes das atividades de re vitalização nas AMREs serão

custeadas pela pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos a elas vinculada,

sem prejuízo das obrigações decorrentes da atuação pública no espaço.

Art.  18  -  A implantação  das  AMREs  e  a  constituição  das  respectivas  pessoas

jurídicas de que trata o art. 17 destinam-se a:

I - revitalizar e fortalecer os espaços urbanos centrais, especialmente os centros

sub-regionais e urbanos;

II - gerar emprego e renda;

III - incrementar a potencialidade turística nas regiões metropolitanas;

IV - atrair investimentos privados; e

V - dinamizar o comércio.

Art.  19  -  Para  fins  de  revitalização nas AMREs,  poderão ser  suplementados  os

seguintes serviços públicos, entre outros:

I - limpeza;

II - sinalização;

III - iluminação;

IV - paisagismo;

V - reparo de calçadas e recuperação de fachadas;

VI - promoção de eventos e estratégias de “marketing”; e

VII - projetos sociais para moradores de rua e outros.

Parágrafo único - A prestação de serviços nas AMREs estará sujeita à coordenação

e  à  supervisão  da  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  que poderá  firmar

convênio  e  outros  instrumentos  de  cooperação  congêneres  com  os  municípios

integrantes da Região Metropolitana para o exercício das funções de que trata este

artigo.

Seção III

Do Ajuste de Terras

Art.  20 -  O Ajuste de Terras é instrumento de gestão do solo metropolitano que

permite o redimensionamento, o reposicionamento e o redesenho de glebas urbanas,

proporcionando melhorias urbanísticas estruturais.

Parágrafo único - O Ajuste de Terras tem por finalidade viabilizar a implementação
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de políticas públicas financiadas pela redefinição de limites, pela valorização final das

glebas resultantes e pela obtenção de uma reserva de glebas para o Poder Público.

Art.  21  -  O  rearranjo  de  matrículas  de  glebas  urbanas,  visando  à  melhoria  da

qualidade urbana, ao planejamento da expansão urbana e à economia de recursos

públicos, poderá ser promovido pela Agência de Desenvolvimento Metropolitano.

Art.  22  -  Para  a  aplicação  do  Ajuste  de  Terras,  será  formada  uma  comissão,

vinculada ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, composta, no

mínimo, por:

I  -  técnicos  da  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  com  a  seguinte

qualificação:

a) advogado;

b)  perito  em  avaliação  de  terrenos,  devidamente  credenciado  pelo  Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais – CREA-MG; e

c) planejador urbano;

II  -  representantes  de  órgãos  e  entidades  do  Governo  do  Estado  diretamente

interessados na área do ajuste de terras, se for o caso;

III - representantes dos municípios envolvidos; e

IV - proprietários das glebas.

§ 1º - A comissão buscará o consenso entre os participantes e avaliará a viabilidade

técnica e financeira de cada processo de rearranjo de terras.

Art. 23 - A reserva de terras obtidas na operação de Ajuste de Terras poderá ser

utilizada em programas habitacionais do Poder Público para doação à população de

baixa renda ou leiloada para financiar os custos das intervenções realizadas.

Parágrafo  único  -  No  caso  de  leilão,  os  recursos  excedentes  ao  custo  das

intervenções serão destinados ao FDM.

Seção IV

Do investimento voluntário para intervenções metropolitanas

Art. 24 - O investimento voluntário para intervenções metropolitanas é medida de

antecipação da recuperação dos investimentos do Poder Público que resultam em

valorização  imobiliária  e  que têm por  objetivo  viabilizar  o  financiamento  de  obras

específicas  que  contribuam  para  a  implementação  do  PDDI,  através  de  aporte
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financeiro do setor privado, conforme disciplina o art. 2º, XI, da Lei Federal nº 10.257,

de 10 de julho de 2001.

Parágrafo único - É livre a participação do setor privado no aporte de recursos na

modalidade de que trata o “caput”.

Art.  25  -  Para  a  realização  do  investimento  voluntário,  a  Agência  de

Desenvolvimento  Metropolitano,  em  ato  normativo  próprio,  especificará  a  obra,  o

custo total, os potenciais colaboradores, as faixas de valor de contribuição e o prazo

para a arrecadação de recursos.

§ 1º - Os recursos auferidos por meio do investimento voluntário serão depositados

no FDM, vedada a sua aplicação para fins diversos do estabelecido no regulamento

de que trata o “caput”.

§ 2º - Expirado o prazo estipulado para a arrecadação de recursos:

I - caso o montante total não alcance setenta por cento do valor total da obra, os

recursos serão devolvidos aos colaboradores, garantida a correção monetária;

II - caso o montante total alcance o mínimo de setenta por cento do valor total da

obra,  o  Estado  complementará  o  valor  restante  para  viabilizá-la,  podendo  os

municípios aportarem recursos para tanto; e

III  -  caso  o  montante  total  seja  superior  ao  custo  total  da  obra,  os  recursos

excedentes  serão  proporcionalmente  devolvidos  aos  contribuintes,  salvo  se  o  ato

normativo  de  que trata  o  “caput”  previr  destinação do excedente  a  outra  obra  já

regulamentada.

Seção V

Estudo de Impacto Metropolitano - EIM

Art. 26 - O Estudo de Impacto Metropolitano - EIM - será requisito para a emissão

de anuência prévia nas seguintes hipóteses:

I - nas áreas demarcadas pelo Zoneamento Metropolitano como sujeitas ao EIM,

dentro das zonas de interesse metropolitano;

II - em parcelamentos do solo, para fins urbanos, de glebas superiores a cinquenta

hectares;

III  -  em  casos  de  solicitação  de  parcelamento  de  glebas  para  fins  urbanos,

localizadas em até 1 km da fronteira do município;
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IV - em atividades econômicas:

a) de pequeno porte e de grande potencial poluidor;

b) de médio porte e de médio potencial poluidor;

c) de médio porte e de grande potencial poluidor;

d) de grande porte e de pequeno potencial poluidor;

e) de grande porte e de médio potencial poluidor; e

f) de grande porte e de grande potencial poluidor.

Parágrafo  único  -  A classificação  de  porte  e  potencial  poluidor  obedecerá  aos

critérios técnicos estabelecidos por órgãos competentes.

Art.  27  -  O  EIM  será  executado  de  forma  a  contemplar  os  efeitos  positivos  e

negativos do empreendimento ou atividade na área de influência direta e indireta,

abrangendo, obrigatoriamente, os impactos do parcelamento no que se refere:

I - à infraestrutura disponível;

II - à mobilidade metropolitana, contemplando uso de sistema viário e demanda por

transporte público;

III - ao meio ambiente;

IV  -  às  alterações  de  fluxos,  fortalecimentos  de  centralidades  e  movimentos

pendulares;

V - à demanda por serviços públicos;

VI - à valorização imobiliária; e

VII - às ações mitigadoras e compensatórias para os impactos causados.

Art.  28  -  O  EIM  será  custeado  pelo  interessado  no  parcelamento  do  solo,

observando  termo  de  referência  elaborado  pela  Agência  de  Desenvolvimento

Metropolitano, à qual caberá aprovar tecnicamente o EIM.

Art. 29 - É assegurado o livre acesso às informações contidas no EIM.

Art. 30 - A elaboração de estudo de impacto de vizinhança municipal e do Estudo de

Impacto  Ambiental  e  respectivo  Relatório  de  Impacto  Ambiental  não substituem o

EIM, mas seus levantamentos poderão ser aproveitados, desde que dentro do escopo

do termo de referência.

Art.  31  -  As  medidas  compensatórias  e  mitigadoras  constarão  do  EIM e  serão

propostas à Agência de Desenvolvimento Metropolitano para aprovação do Conselho
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Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.

Seção VI

Da Anuência Prévia de Alteração de Uso do Solo

Art.  32  -  Compete  à  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano o  exame  e  a

anuência prévios à aprovação de alteração de uso de solo rural para fins urbanos,

pelos  municípios,  sem  prejuízo  da  prévia  audiência  do  Instituto  Nacional  de

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a que se refere o art. 53 da Lei Federal nº

6.766, de 1979.

Art. 33 - A Agência de Desenvolvimento Metropolitano definirá os procedimentos,

critérios e requisitos para a emissão de anuência de alteração de uso de solo rural

para fins urbanos, mediante contrapartida do requerente, tendo em vista o art. 2º, XI,

e o art. 4º, VII, ambos da Lei Federal nº 10.257, de 2001.

Parágrafo único - Caberá aos municípios regulamentar a contrapartida prevista no

“caput”, em dois anos, a contar da vigência desta lei.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34 - A Agência de Desenvolvimento Metropolitano de cada região metropolitana

deverá constituir e manter atualizado, em um prazo máximo de dois anos, a partir da

vigência desta lei,  com o apoio dos municípios, o cadastro único metropolitano de

famílias de baixa renda que compõem o déficit habitacional da região metropolitana.

Parágrafo  único  -  O  cadastro  será  parte  integrante  de  sistema de  informações

metropolitanas.

Art.  35 -  Os municípios poderão aportar,  voluntariamente, recursos no FDM, em

valores  superiores  aos  percentuais  estabelecidos  nas  normas  vigentes,  para

investimentos em outros municípios, visando ao aumento da qualidade de vida do

cidadão  metropolitano,  por  meio  de  termo  de  cooperação  com  o  Estado,  com

intervêniência da Agência de Desenvolvimento Metropolitano.

§ 1º - As condições e os procedimentos para a celebração de termo de cooperação

serão definidos em regulamento.

§ 2º - Os recursos aportados para os fins previstos no “caput” serão vinculados à

finalidade do termo de cooperação.
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Art. 36 - Para fins de garantia da função social do solo urbano, e de acordo com o

Zoneamento  Metropolitano,  poderá  ser  prevista,  mediante  compensação  ao

parcelador, a transferência ao Poder Público de lotes urbanizados de parcelamentos

do solo, destinados à provisão de habitação a famílias de baixa renda.

§ 1º - No Zoneamento Metropolitano serão definidos áreas, critérios e parâmetros

técnicos para a realização de que trata o “caput”.

§ 2º - A transferência de que trata o “caput” está condicionada a parecer técnico da

Agência de Desenvolvimento Metropolitano que demonstre a conformidade com o

Zoneamento Metropolitano.

Art. 37 - O sistema de gestão metropolitana atuará em áreas definidas como de

interesse metropolitano, conforme delimitação do zoneamento metropolitano.

Art.  38  -  Os  municípios  compatibilizarão  seus  planos  diretores  e  legislação

urbanística com o Zoneamento Metropolitano, no prazo de até dois anos após sua

aprovação.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

-  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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 219/2012

-  A Mensagem nº 219/2012,  do Governador  do Estado,  foi  publicada na edição

anterior.

- O Acordo de Líderes, a Decisão da Presidência e as Palavras do Sr. Presidente

foram publicadas na edição anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.079/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  empresas  que  prestam  serviços  de  TV por
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assinatura compensarem, por meio de abatimento ou ressarcimento, o assinante que

tiver o serviço interrompido e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica garantida ao assinante de serviço de TV a cabo, de distribuição de

sinais multiponto multicanal – MMDS –, de distribuição de sinais de televisão e de

áudio por assinatura via satélite – DTH – e especial de TV por assinatura – TVA – no

Estado  que  tiver  o  serviço  interrompido  por  tempo  superior  a  trinta  minutos

compensação, por meio de abatimento ou ressarcimento, em valor proporcional ao da

assinatura, correspondente ao período de interrupção, em atendimento ao disposto

no art. 6º da Resolução nº 488, de 3 de dezembro de 2007, da Agência Nacional de

Telecomunicações.

Parágrafo único - No caso de programas pagos individualmente, a compensação

será  feita  com  base  em  seu  valor  integral,  independentemente  do  período  de

interrupção.

Art. 2º - As manutenções preventivas, as ampliações ou quaisquer alterações no

sistema, que provoquem queda da qualidade dos sinais transmitidos ou interrupção

do  serviço,  deverá  ser  comunicada  previamente  aos  clientes,  com  antecedência

mínima de três dias, com informação sobre a data e a duração da interrupção.

Art. 3º - A compensação de que trata esta lei não será devida quando a interrupção

do serviço for causada pelo próprio cliente.

Parágrafo  único  -  Interrupções  causadas  por  fato  exclusivamente  imputável  ao

cliente ou  por  eventos de força maior  não constituirão  falha  no  cumprimento das

obrigações da empresa e não ensejarão a aplicação dos descontos previstos.

Art.  4° -  A compensação ao  cliente,  nas  situações  p revistas  na  lei,  deverá  ser

discriminada na fatura do serviço.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: Esta proposição tem por objetivo assegurar aos clientes de serviços de

TV por assinatura a compensação pelas eventuais interrupções na prestação desses

serviços.
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A Constituição Federal, em seu art. 170, enumera os princípios regentes da ordem

econômica brasileira, entre os quais se destaca, no inciso V, a defesa do consumidor,

o que denota a especial preocupação para com aquele que é, em regra, a parte mais

frágil na relação de consumo.

Essa preocupação do legislador constituinte se renova várias vezes: ao impor que a

defesa  do  consumidor  é  dever  do  Estado  (art.  5º,  inciso  XXXII);  ao  prever  a

competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

para legislar  sobre  a  reparação de danos  ao consumidor  (art.  24,  inciso VIII);  ao

prescrever  o  direito  dos  consumidores  de  serem  esclarecidos,  por  lei,  acerca  de

impostos que incidam sobre mercadorias e serviços (art. 150, § 5º); ao determinar

que a lei deverá dispor sobre o direito dos usuários de serviços públicos prestados

diretamente pelo poder público.

Observa-se atualmente o crescente número de queixas de usuários dos serviços de

TV por assinatura, em sua maioria resultantes de falhas na continuidade dos serviços.

Essas  falhas,  associadas  à  dificuldade de comunicação com as operadoras,  vêm

impondo ao consumidor prejuízos que as empresas prestadoras do referido serviço

deveriam suportar.

Sobre  esse  tema,  cumpre-nos  mencionar  que  o  art.  476  da  Lei  n° 10.406,  de

10/1/2002  (Código  Civil),  prevê  que,  nos  contratos  bilaterais,  nenhum  dos

contratantes,  antes  de  cumprida  a  sua  obrigação,  pode  exigir  o  cumprimento  da

obrigação do outro. Trata-se da chamada “exceção de contrato não cumprido”. Se

uma das partes não cumprir a sua obrigação, então, a outra não pode ser forçada a

cumprir a sua.

Sendo assim, na hipótese de plano de valor pré-ajustado, o prestador do serviço de

TV por assinatura deverá proceder à compensação do período em que efetivamente

não houve prestação do referido serviço.

- 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 3.080/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Artes Marciais do Vale do Aço, com

sede no Município de Coronel Fabriciano.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Artes Marciais do Vale

do Aço, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2012.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: A Associação de Artes Marciais do Vale do Aço, com sede no Município

de Coronel Fabriciano, presta um trabalho essencial à saúde e à vida dos moradores

desse  Município,  promovendo  o  desenvolvimento  integral  das  crianças,  jovens  e

adultos através do esporte, buscando propostas que integram a comunidade.

A Associação se apresenta com o intuito de prestar serviço gratuito, permanente e

sem  qualquer  discriminação  social,  promovendo  a  integração  e  aprendizado  na

prática de atividades que ajudem o bem social e esportivo.

Portanto, faz-se necessário que essa entidade receba o título de utilidade pública.

Com isso será possível a expansão dos seus trabalhos de assistência e serviço social

nas comunidades e no seu entorno.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.081/2012

Institui  a  política  estadual  de  descentralização  do  atendimento  ao  adolescente

inserido em medida socioeducativa de internação e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a política estadual de descentralização do atendimento ao

adolescente inserido em medida socioeducativa de internação com a finalidade de

implantar  eficaz  gestão  pedagógica  e  estabelecer  parâmetros  de  organização

espacial e funcional das unidades de atendimento socioeducativo, garantindo meios

efetivos de desenvolvimento pessoal e social para o adolescente inserido em medida

socioeducativa de internação.

§  1º  -  Considera-se  descentralização  do  atendimento  o  conjunto  de  medidas

planejadas e ações capazes de efetivar a gestão pedagógica, a implantação de novas
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unidades de atendimento socioeducativo e a qualificação de servidores públicos nos

parâmetros do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - Sinase.

§  2º  -  Considera-se  unidade  de  atendimento  socioeducativo  o  espaço  local  e

funcional que unifica, concentra e integra o atendimento ao adolescente, mediante

autonomia técnica e administrativa, com quadro próprio de servidores públicos, para o

desenvolvimento  de  um  programa  de  atendimento  e  um  projeto  pedagógico

específico.

Art. 2º - A política de que trata esta lei tem como diretrizes:

I - construção de unidades de atendimento socioeducativo com seu espaço físico,

sua organização espacial e funcional, as edificações, os materiais e os equipamentos

orientados, subordinados e refletindo o projeto pedagógico;

II - criação de novas unidades de atendimento socioeducativo nos parâmetros do

Sinase;

III  -  construção  de  estruturas  físicas  e  de  pessoal  orientadas  pelo  projeto

pedagógico  e  estruturadas  de  modo  a  assegurar  a  capacidade  física  para  o

atendimento adequado à execução do projeto e à garantia dos direitos fundamentais

dos adolescentes;

IV -  garantia  da execução do atendimento socioeducativo descentralizado como

forma  de  estar  localmente  inserido  e  de  possibilitar  melhores  respostas  no

atendimento aos adolescentes;

V - orientação do atendimento no âmbito do sistema socioeducativo de modo a ser

executado no limite geográfico do Município, com vistas a fortalecer o contato e o

protagonismo da comunidade e das famílias dos adolescentes atendidos;

VI  -  ação  conjunta  dos  agentes  envolvidos  no  atendimento  do  adolescente  em

conflito com a lei,  com o intuito de garantir  a discussão coletiva dos problemas e

soluções, a convivência com a pluralidade de ideias e experiências e a obtenção de

consensos  capazes  de  efetivar  a  qualidade  dos  serviços  e  a  eficiência  no

atendimento do adolescente;

VII  -  estabelecimento de ações permanentes e articuladas entre  entes  públicos,

privados e sociedade civil.

Art. 3º - A política de que trata esta lei orienta-se pelos seguintes objetivos:
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I - dotar a rede pública de novas unidades de atendimento ao adolescente inserido

em medida socioeducativa de internação adequadas ao Sinase;

II - estabelecer, obrigatoriamente, projeto pedagógico nítido, escrito e público em

consonância  com  os  princípios  do  Sinase  para  cada  unidade  de  atendimento

socioeducativo;

III - efetivar projeto pedagógico passível de monitoramento e avaliação continuada,

impacto  e  resultado,  a  ser  desenvolvido  de  modo  compartilhado  com  equipe

institucional, adolescentes, famílias e entes públicos;

IV  -  compor  quadro  de  servidores  públicos  capacitados  e  qualificados  para  o

atendimento socioeducativo, que possam desenvolver habilidades pessoais capazes

de inter-relação com o adolescente inserido em medida socioeducativa de internação;

V -  efetivar  formação qualificada e continuada para os servidores públicos e as

equipes  das  entidades  conveniadas  envolvidas  no  atendimento  ao  adolescente,

especialmente as equipes de atendimento e de órgãos responsáveis pela execução

de políticas de saúde, educação, segurança e outras destinadas aos adolescentes;

VI - criar e consolidar uma política de formação de recursos humanos orientada

pelo Sinase e de constante melhoria nas técnicas pedagógicas;

VII  -  contribuir  para  a  existência  de  uma  cultura  de  respeito  aos  direitos  dos

adolescentes;

VIII - contribuir com demais entes públicos no combate a práticas de abandono e

violência contra adolescentes;

IX  -  efetivar  os  direitos  da  adolescência  mediante  a  prática  de  programas

socioeducativos e de rede de serviços, com políticas de educação, saúde, trabalho,

previdência social, assistência social, cultura, esporte, lazer, segurança pública, entre

outras,  para  a  efetivação da proteção integral  de  que  são destinatários  todos  os

adolescentes;

X  -  fortalecer  o  contato  e  o  protagonismo  da  comunidade  e  da  família  dos

adolescentes atendidos;

XI  -  ampliar  e  contribuir  com  a  integração  operacional  entre  Poder  Judiciário,

Ministério Público, Defensoria Pública, segurança pública, assistência social e outros

entes públicos.
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Art. 4º - São instrumentos da política de que trata esta lei:

I  -  Plano  Estadual,  aqui  definido  como  conjunto  de  elementos  de  informação,

diagnóstico, definição de objetivos, metas e instrumentos de execução e avaliação

que consubstanciam, organizam e integram o planejamento e as ações desta política;

II - Sistema Estadual, aqui definido como conjunto de agentes institucionais que, no

âmbito de suas respectivas competências, agem de modo permanente e articulado

para o cumprimento dos princípios e objetivos desta política;

III - Fundo Estadual, aqui caracterizado como instrumento institucional de caráter

financeiro destinado a reunir e canalizar recursos para os objetivos desta política;

IV  -  cooperação  entre  entes  públicos,  de  diferentes  níveis  de  poder,  e  entes

privados.

Parágrafo único - Os instrumentos da política de que trata esta lei atuarão de modo

a:

I  -  constituir-se numa dinâmica de integração orgânica e sistêmica do grupo de

gestores do sistema socioeducativo;

II  -  ser  um  canal  privilegiado  para  se  estabelecer  uma  interlocução  ativa  e

participativa entre os diferentes atores que integram as comunidades educativas;

III - compartilhar coletivamente o poder nos processos decisórios do planejamento à

execução das ações.

Art.  5º  -  O  projeto  pedagógico,  as  instalações  e  as  ações  da  unidade  de

atendimento  priorizarão  atuação  específica  para  tratar  os  adolescentes  com

problemas de dependência química.

Art. 6º - O atendimento na unidade levará em consideração o necessário processo

de continuidade e de integração em novos programas dirigidos aos adolescentes e

aos jovens adultos egressos das medidas privativas de liberdade, de internação e de

semiliberdade.

Art. 7º - Os órgãos públicos, especialmente da área de saúde, segurança pública e

assistência social, poderão dotar-se dos princípios, objetivos, ações e serviços desta

política pública.

Art. 8º - Esta lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 12 de abril de 2012.

Maria Tereza Lara

- 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° 3.082/2012

Dispõe sobre a implementação de bicicletários junto aos prédios em que funcionem

órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado

instalarão bicicletários junto aos prédios em que estejam situados.

Parágrafo único - Os bicicletários a que se refere o “caput” deste artigo são locais

apropriados para estacionar e guardar bicicletas e devem ter capacidade mínima para

quinze bicicletas.

Art. 2º - Os bicicletários serão disponibilizados gratuitamente a todas as pessoas da

comunidade que necessitem utilizá-los.

Parágrafo  único  -  Não  há  responsabilidade  dos  órgãos  e  entidades  da

administração pública direta e indireta por eventuais danos causados às bicicletas.

Art. 3º - As despesas decorrentes da instalação dos bicicletários correrão por conta

de dotações orçamentarias próprias.

Art. 4º - Não havendo espaço suficiente para o cumprimento desta lei, o Estado

solicitará ao Município a instalação do equipamento na calçada.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: A administração pública, que inclui os Poderes Legislativo, Judiciário e,

mormente,  o  Executivo,  tem  como  escopo  o  atendimento  ao  interesse  público,

através da promoção da saúde, da educação, da segurança, entre diversos outros

interesses da coletividade.

Assim,  sua  atuação  deve  ser  direcionada,  principalmente,  ao  atendimento  dos

interesses  da  sociedade,  com  observância  dos  princípios  da  legalidade,  da
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impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, entre outros.

A imposição da instalação de bicicletários no espaço físico onde estejam situados

os  órgãos  e  entidades  da administração pública  estadual  ou,  quando fisicamente

inviável,  em  calçadas  mediante  autorização  do  Município,  objetiva  sobretudo  o

estímulo e a adequação dos espaços às exigências de mobilidade urbana, de modo a

atender-se concomitantemente aos imperativos de uma vida saudável e ao respeito

do meio ambiente.

No que se refere à mobilidade urbana, as bicicletas representam uma alternativa

barata  e  eficiente  comparativamente  aos  automóveis  e  a  um  transporte  público

deficitário, visto que são um meio de transporte de investimento relativamente baixo e

de fácil manutenção, razão pela qual é acessível a maioria das pessoas.

Os benefícios à saúde são evidentes, visto que o transporte por bicicletas estimula

também a realização de exercício físico, o que reduz o sedentarismo, o sobrepeso e

as doenças direta ou indiretamente relacionadas com esses problemas.

A administração deve  cumprir  seu  papel  de  precursora  de  mudanças  sociais  e

adequações diversas e atender à lei e aos anseios de seus administrados, para, em

última análise, promover o bem comum.

Considerando o exposto, conto com a análise e a aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.083/2012

Altera a Lei nº 19.445, de 11 de janeiro de 2011, que estabelece normas para coibir

o transporte metropolitano e intermunicipal clandestino de passageiros no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 3° da Lei nº 19.445, de 11 de jane iro de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  3° –  Não  será  considerado  clandestino  o  trans porte  metropolitano  ou

intermunicipal de passageiros realizado:

I – eventualmente, por automóvel provido de taxímetro e devidamente autorizado

pelo  poder  público  municipal,  desde  que  o  retorno  ao  Município  de  origem  da

autorização seja  realizado com o  mesmo passageiro  do  trajeto  de ida  ou  com o



563
____________________________________________________________________________

veículo vazio;

II  –  frequentemente,  por  pessoa  jurídica  constituída  para  tal  fim,  devidamente

autorizada pelo poder público do Município no qual sua sede física se encontra e

mediante  autorização  do  órgão  estadual  competente,  cumpridas  as  seguintes

exigências:

a) serviço prestado por automóvel ou van;

b)  serviço  prestado  mediante  contrato  escrito  entre  o  adquirente  e  a  empresa

fornecedora do serviço de locação do veículo com serviço de motorista.

Parágrafo único – Em ambos os casos, aplicam-se as seguintes vedações:

I – realização de serviço com característica de transporte coletivo, incluída a fixação

de itinerário ou de horário regular para embarque ou desembarque de passageiros, a

lotação de pessoas, a venda de passagens e a cobrança de preço por passageiro;

II – embarque ou desembarque de passageiros ao longo do itinerário;

III – recrutamento de passageiros, inclusive em terminais rodoviários ou pontos de

embarque e desembarque do transporte coletivo;

IV  –  utilização,  em  qualquer  ponto,  do  início  ao  fim  do  trajeto,  de  terminais

rodoviários para embarque ou desembarque de passageiros.

V  –  realização  de  viagens  habituais,  com  regularidade  de  dias,  horários  ou

itinerários;

VI  –  transporte  de  encomendas  ou  mercadorias  nos  veículos  utilizados  na

respectiva prestação.”.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: Este projeto de lei visa corrigir uma distorção relativa à aplicação da lei

que coíbe o transporte clandestino de passageiros. A Lei nº 19.445, de 11/1/2011,

estabelece  que  o  transporte  clandestino  é  aquele  prestado  por  pessoa  física  ou

jurídica  sem  a  devida  concessão,  permissão  ou  autorização  da  autoridade

competente ou não obedeça a itinerário definido pela Setop.

Por expressa previsão legal, em seu art. 3°, exclui  da clandestinidade automóveis

providos de taxímetro que realizem eventualmente viagens intermunicipais.
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Entretanto,  essa  exceção  não  abrange  a  totalidade  de  situações  em  que  o

transporte intermunicipal não é clandestino, a saber, nas hipóteses em que o poder

público competente tem a prerrogativa de atribuir, aos particulares, a autorização para

realizar o transporte intermunicipal de passageiros.

Aplica-se,  em  ambas  as  hipóteses,  a  vedação  da  prestação  de  serviço  com

característica  de  transporte  público  como,  por  exemplo,  a  fixação  de  itinerário,

realização de embarque e desembarque com horário regular e lotação de pessoas,

entre diversas outras características próprias do transporte público que é dever do

poder público oferecer diretamente ou por meio de concessão.

A concessão está prevista na Constituição Estadual, em seu art. 170, inciso VI.

“Art.  170 – A autonomia do Município se configura no exercício de competência

privativa, especialmente:

(...)

VI – organização e prestação de serviços públicos de interesse local, diretamente

ou sob regime de concessão, permissão ou autorização, incluído o transporte coletivo

de passageiros, que tem caráter essencial.”.

Não se confunde, portanto, o serviço realizado por pessoa jurídica regularmente

inscrita  e  autorizada  pelo  DER-MG  com  a  figura  da  concessão  estabelecida  na

Constituição Estadual.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

- 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 3.084/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bom Jardim de Minas o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Bom Jardim de

Minas o imóvel com área de 10.000m², situado na localidade de Rio Peixe, Distrito de

Taboão, Município de Bom Jardim de Minas, e registrado sob o nº 5.770, Livro 3-G, a

fls. 61, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia.
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Parágrafo  único  -  O  imóvel  mencionado  no  “caput”  deste  artigo  destina-se  à

construção de um centro comunitário.

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 art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2012.

Dilzon Melo

Justificação: Este projeto de lei tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Bom Jardim de Minas o imóvel com área de 10.000m², situado no

lugar denominado Rio do Peixe, Distrito de Taboão, nesse Município.

Conforme preceitua o parágrafo único do art. 1º desta proposição, o imóvel deverá

ser destinado à instalação de um centro comunitário, em atendimento ao interesse

público, que deve nortear o negócio jurídico em causa.

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que o art. 2º prevê a

reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata esta proposição é exigida pela Lei Federal nº

4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e

controle dos orçamentos e balanços da União,  dos Estados,  dos Municípios e do

Distrito  Federal,  em  especial  pelo  §  2º  de  seu  art.  105,  que  estabelece  que  a

movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser

realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência

de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem

acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

- 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 3.085/2012

Autoriza o Município de Iturama a alienar imóvel doado pelo Estado por meio da Lei

nº 19.995, de 29 de dezembro de 2011.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Município de Iturama autorizado a alienar o imóvel com área total de

2.000m² (dois mil metros quadrados), compreendendo os lotes 10 e 11 e parte dos

lotes 12, 9 e 8 da quadra 45, situado nesse Município, na Av. Rio Paranaíba, esquina

com a Rua Ituiutaba, registrado sob o n° 13.052, a fls. 217 do Livro 3-T, no Cartório de

Registros Públicos da Comarca de Campina Verde, doado pelo Estado, por meio da

Lei nº 19.995, de 29 de dezembro de 2011.

Parágrafo único -  Os recursos provenientes da alienação do imóvel mencionado

neste artigo deverão ser destinados ao desenvolvimento de atividades de interesse

público, conforme previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 19.995, de 29 de

dezembro de 2011.

Art. 2° – A alienação de que trata esta lei será pr ecedida de avaliação e licitação a

cargo de comissão a ser designada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2012.

Romel Anízio

Justificação: O imóvel descrito no art.  1º deste projeto foi  doado ao Estado, por

meio da Lei Municipal nº 425, de 14/11/63, objetivando a construção de um grupo

escolar, tendo sua escritura lavrada em 4/11/64.

Decorridos 48 anos da doação do imóvel, o Estado não tinha efetivado a construção

do grupo escolar, o que motivou a edição da Lei nº 19.995, de 29/12/2011, que doa o

imóvel  ao  Município  de  Iturama  para  que  este,  conhecedor  das  prioridades

municipais, possa dar-lhe nova destinação.

Para poder melhorar o atendimento à população do Município com celeridade e

eficácia, a Prefeitura deseja alienar o imóvel e, com os recursos obtidos, adquirir um

outro  para  nele  se  construir  um  aterro  sanitário  e  utilizar  o  restante  como

contrapartida para obras de infraestrutura.

Informamos que o Poder  Legislativo Municipal  aprovou,  em 28/2/2012,  a  Lei  nº

4.163, que autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel em questão.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres parlamentares desta

Casa Legislativa para a 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.

REQUERIMENTOS

Nº 2.904/2012, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja reiterado junto à

Secretaria de Transportes e à Diretoria-Geral  do DER-MG pedido de providências

para  que  seja  viabilizado,  com  a  devida  urgência,  o  recapeamento  da  Rodovia

Cônego João Avelino dos Reis – LMG-744 -, que liga o Município de Virgolândia à

MG-314. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.905/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Secretaria de Ciência e Tecnologia pelo recebimento do

prêmio internacional concedido pela Feira Internacional Luxo Sustentável, realizada

em Paris, pelo projeto Cidades das Águas Unesco-Hidroex. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº 2.906/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a destinação de uma ambulância

para o Município de Varginha. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.907/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para aumentar o número de policiais

militares e viaturas nas proximidades da Escola Municipal Ipiranga, no Município de

Juiz de Fora.

Nº 2.908/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Defesa Social  pedido  de  providências  para  aumentar  o  número  de

policiais  militares  e  viaturas  nas  proximidades  da  Escola  Municipal  Ipiranga,  no

Município de Juiz de Fora. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.909/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de informações sobre a redução dos investimentos em

ações de prevenção à violência em Minas Gerais, especificando os motivos para os

cortes  nos  orçamentos  do  Programa  Fica  Vivo  e  do  Grupo  Especializado  de

Policiamento em Áreas de Risco - Gepar.

Nº 2.910/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de informações sobre a paralisação das obras de



568
____________________________________________________________________________

duplicação da Rodovia MG-6.

Nº 2.911/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de informações quanto à situação da Rodovia MG-32. (- Distribuídos

à Mesa da Assembleia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  para,  nos

termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno, destinar a 1ª Parte desta reunião ao

ciclo  de  debates  “Em  defesa  da  produção  e  do  emprego  –  contra  a

desindustrialização”.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente  (Deputado Celinho do  Sinttrocel)  -  Estão reabertos  os  nossos

trabalhos ordinários.

Encerramento

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/3/2012

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura, Neilando Pimenta e Célio Moreira (substituindo o Deputado Fred Costa,

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

presente,  também,  o  Deputado  Duarte  Bechir.  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 publicada

no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: da Sra. Maria Coeli
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Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais; do Sr.

Wander Borges, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social; e da Sra. Maria

Isabel Rolla França, Superintendente Central de Política de Recursos Humanos da

Secretaria  de  Estado de Planejamento  e Gestão; do Sr.  Sérgio  Penna,  Chefe  de

Gabinete da Presidência do Senado Federal (16/3/2012); da Sra. Maria Coeli Simões

Pires,  Secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  (17/2  e

28/1/2012); do Sr. Maurílio Soares Guimarães, Presidente da Emater-MG (9/2/2012).

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado

requerimento  do  Deputado  André  Quintão  em  que  solicita  seja  realizado  debate

público como parte integrante das atividades do Abril Indígena 2012, evento que tem

por finalidade divulgar a cultura e as tradições indígenas e que tem se firmado como

um espaço de diálogo entre etnias, gestores públicos, Poder Legislativo e sociedade.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2012.

André Quintão, Presidente – Carlin Moura – Duarte Bechir.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/4/2012

Às 9h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir, Luiz

Carlos Miranda e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Rômulo Viegas, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Duarte

Bechir  em  que  solicita  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  à  atriz  Débora
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Falabella,  por  sua  atuação  profissional  e  pelo  empenho  em  divulgar  os  valores

artísticos e culturais de  Minas  Gerais,  e Sargento Rodrigues em que solicita  seja

realizada  reunião  para  receber  denúncias.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Durval Ângelo, Presidente – Rômulo Viegas – Luiz Carlos Miranda – Duarte Bechir.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/4/2012

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Carlos Henrique e Duilio de Castro, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado, 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. 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 realizada reunião

de audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde para discutir a qualidade

dos  serviços prestados pelas  operadoras de  planos de  assistência  à saúde,  bem

como os honorários pagos aos médicos conveniados; do Deputado Délio Malheiros,

da Deputada Liza Prado e dos Deputados Duilio de Castro e Carlos Henrique em que

solicitam sejam confeccionadas 1.000 cartilhas coloridas do Procon Assembleia sobre

o tema "Educação financeira", voltadas para o público infantil. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2012.
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Délio Malheiros, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.551/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Escola Estadual Francisco Cândido Xavier a escola estadual a

ser criada no Bairro Residencial Pacaembu, no Município de Uberaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.551/2011 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Francisco  Cândido  Xavier  à  escola  estadual  localizada  no  Bairro  Residencial

Pacaembu, no Município de Uberaba.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo  nº  1,  com  a  finalidade  de  adequar  o  texto  da  proposição  à  técnica

legislativa, uma vez que a unidade escolar que se pretende denominar foi instituída

pelo inciso IV do art. 1º do Decreto nº 45.519, de 2010.

Com relação ao mérito, é importante destacar que o médium Francisco Cândido

Xavier,  natural  de Pedro Leopoldo,  viveu em Uberaba de 1959 até 2002,  quando

faleceu.  De  origem  humilde,  tornou-se  mundialmente  conhecido  por  sua  obra  de

caridade e pela atenção dispensada a todos que o procuravam em busca de conforto

espiritual.

Seu trabalho no esclarecimento e no consolo das pessoas que o procuravam, bem

como em tarefas assistenciais,  atraiu inúmeros visitantes de diferentes regiões do

Brasil e do exterior. Mais de 400 livros foram por ele psicografados e editados, alguns

em vários idiomas, e os direitos autorais foram cedidos gratuitamente a entidades de
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amparo aos necessitados.

Em 2000, o homenageado foi escolhido O Mineiro do Século e o governo do Estado

instituiu  a  Comenda  da  Paz  Chico  Xavier,  outorgada  anualmente  a  pessoas  ou

entidades que trabalham pela paz.

Diante da extensa obra caritativa e dos exemplos de fraternidade e amor deixados

por  Francisco  Cândido  Xavier,  consideramos  meritória  a  homenagem  que  se  lhe

pretende fazer dando seu nome à escola estadual do Bairro Residencial Pacaembu,

no Município de Uberaba.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.551/2011, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2012.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.785/2012

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  Magistra  à  Escola  de  Formação  e  Desenvolvimento

Profissional de Educadores.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

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

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.785/2012 pretende dar a denominação de Magistra à Escola

de  Formação  e  Desenvolvimento  Profissional  de  Educadores,  instituída  pela  Lei

Delegada nº 180, de 20/1/2011.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, com a finalidade de acrescentar o endereço do estabelecimento a ser
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denominado ao texto da proposição e adequá-la à técnica legislativa.

Com  relação  ao  mérito,  é  importante  destacar  que  a  Secretaria  de  Estado  de

Educação, sintonizada com as discussões em âmbito nacional sobre a formação e o

desenvolvimento profissional dos educadores, vem realizando ações para subsidiar a

formulação  de  estratégias  inovadoras  de  ensino  e  de  qualificação  de  seus

profissionais.

Sob essa ótica, a Lei Delegada nº 180, de 2011, criou a Escola de Formação e

Desenvolvimento  Profissional  de  Educadores,  voltada  para  o  aprimoramento

permanente  da  formação  dos  profissionais  da  educação,  visando  atingir  novos

patamares de qualidade nas escolas públicas de Minas. O projeto político-pedagógico

ali desenvolvido é um compromisso com o futuro, articulado com as necessidades, os

interesses e as demandas reais do presente e com a formação do cidadão para a

sociedade contemporânea.

Essa unidade de formação pretende ser um espaço acolhedor, capaz de oferecer

aos educadores um conjunto de oportunidades que atendam plenamente às  suas

expectativas, com discussão, troca de experiências e aprendizado coletivo sobre o

que é ser educador, buscando, como consequência, a melhoria do trabalho que se

realiza  para  a  formação  de  uma  cidadania  plena.  Assim,  intenta  promover  a

necessária mudança de mentalidade com relação à inserção na profissão docente,

trabalho que se reveste de alta complexidade pela sua responsabilidade na formação

das futuras gerações.

Por seu caráter inovador e em razão de sua disposição para enfrentar os desafios

da educação no Estado e do desejo de que ela se transforme em referência para os

profissionais  da  área,  o  autor  do  projeto  de  lei  em  análise  pretende  criar  uma

identidade  para  a  escola  de  formação  como a  “escola  da  escola”,  que  deve  ser

apropriada por todos os profissionais da educação.

Assim,  buscou-se  um nome simbólico  e  fácil  de  ser  identificado e  lembrado.  A

denominação  Magistra,  no  feminino,  pode  ser  associada  à  condição  do  gênero

fundamental  do  magistério  no  Brasil,  que  se  compõe  de  um  contingente

predominantemente feminino, e à figura de referência materna, que indica o início da

formação da personalidade do ser humano.
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Diante dessas considerações, é oportuno dar a denominação de Magistra – Escola

de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores à unidade responsável

pelo aprimoramento dos educadores mineiros.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.785/2012 em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2012.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.857/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa dar nova

denominação à Escola Estadual São José localizada no Município de Confins.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.857/2012 pretende dar a denominação de Escola Estadual

São José de Confins à Escola Estadual São José, de ensino fundamental e médio,

localizada na Rua São José, nº 21, Centro, no Município de Confins.

A alteração  proposta  não  dá,  efetivamente,  nova  denominação  para  o  referido

educandário, objetivando apenas diferenciá-la da outra escola estadual com o mesmo

nome situada em Lagoa Santa, Município vizinho a Confins.

A mudança foi solicitada pelo colegiado escolar da unidade de ensino do Município

de  Confins,  uma  vez  que  a  duplicidade  da  denominação  em  educandários  tão

próximos  tem  ocasionado  extravio  de  documentos  e  atraso  no  cumprimento  das

metas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação.

Diante  dessas  considerações,  é  necessário  e  oportuno  proceder  à  alteração

pretendida pelo projeto de lei em análise.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.857/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2012.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.906/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  no

Município de Lavras.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.906/2012 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Padre Israel Batista de Carvalho à escola estadual de ensino fundamental e médio,

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA –, localizada no Presídio de

Lavras,  na  Avenida  Ernesto  Matiolli,  nº  952,  Bairro  Santa  Efigênia,  Município  de

Lavras.

Essa medida visa acolher solicitação do Colegiado Escolar da referida unidade de

ensino, que aprovou a indicação do nome do Padre Israel Batista de Carvalho para

denominá-la.

O homenageado é natural de Recife, Pernambuco, onde fez seus estudos básicos.

Cursou Filosofia em Brusque, Santa Catarina, e Teologia em Taubaté, São Paulo.

Chegou a Lavras em 1983 e, como professor no Colégio Nossa Senhora Aparecida,

desenvolveu diversas atividades com a juventude, constatando de perto o problema

das  drogas  e  os  prejuízos  por  elas  causados.  Iniciou,  então,  um  trabalho  de

recuperação  dos  dependentes  químicos,  que  acabou  por  originar  a  entidade

Fazendinha Senhor Jesus, onde os dependentes químicos começavam o tratamento.
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A determinação, a liderança e a vontade de servir do idealizador dessa entidade

eram tão grandes que, em pouco tempo, transformaram aquele local, multiplicando as

possibilidades  de  tratamento  e  de  recuperação  dos  jovens.  Além  de  terapia

ocupacional, os assistidos têm à disposição uma equipe multidisciplinar composta por

psicólogo, médico, odontólogo, professor de educação física e agrônomo,

O Padre Israel Batista de Carvalho recebeu várias homenagens, como Título de

Cidadão  Lavrense;  Diploma  de  Mérito  Cívico  do  Memorial  Francisco  Ribeiro  de

Carvalho; e Destaque Especial da Comunidade de A Gazeta.

Entretanto, seu feito maior foi o intenso trabalho voltado para a promoção do bem-

estar  da  comunidade,  apoiando  a  recuperação  de  pessoas  abandonadas  e  de

dependentes químicos e promovendo sua reintegração à sociedade.

Por demonstrar o reconhecimento dos moradores de Lavras ao Padre Israel Batista

de Carvalho pelos serviços por ele prestados, consideramos meritória a homenagem

que se lhe pretende fazer, denominando a mencionada escola com seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.906/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2012.

Bosco, relator.

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Banda Forró Bão Dimais pela conquista do Prêmio Arte e

Cultura Inclusiva 2011, edição Albertina Brasil, com o tema "Nada sobre nós sem nós"

(Requerimento nº 2.411/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra. Lélia Vidal Gomes da Gama pela publicação do livro

"Uma Estrela Riscou o Céu" (Requerimento nº 2.422/2012, do Deputado Celinho do

Sinttrocel);

de  aplauso  à  Cooperativa  Dedo  de  Gente  pelo  transcurso  do  Dia  do  Artesão

(Requerimento nº 2.425/2012, do Deputado Doutor Viana);
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de congratulações com o Cel.  BM Osmar Duarte Marcelino, Juiz do Tribunal  de

Justiça  Militar,  por  sua  posse  na  Presidência  dessa  Corte  (Requerimento  nº

2.478/2012, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Marcelo Crivella, Senador, por sua indicação para o

cargo de Ministro da Pesca e Aquicultura (Requerimento nº 2.540/2012, do Deputado

Gilberto Abramo);

de  congratulações  com o  Sr.  Paulo  César  de  Oliveira  pelo  lançamento  do  livro

"Minha Palavra" (Requerimento nº 2.592/2012, do Deputado Duarte Bechir);

de  aplauso  ao  "Jornal  Centro  de  Minas"  pelos  17  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 2.609/2012, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Grupo Plantar pelos  45 anos de sua fundação (Requerimento nº

2.610/2012, do Deputado Doutor Viana);

de  aplauso à  Primeira  Igreja  Batista  de  Belo  Horizonte  pelos  100 anos  de sua

fundação (Requerimento nº 2.611/2012, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Associação de Hotéis e Pousadas de Monte Verde pelos

oito  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº  2.618/2012,  do  Deputado  Ulysses

Gomes);

de congratulações com a Polícia Rodoviária Federal pela operação executada no

Carnaval, reduzindo significativamente o número de vítimas do trânsito nas rodovias

federais  que  cortam  o  Estado  (Requerimento  nº  2.622/2012,  do  Deputado  Délio

Malheiros);

de congratulações com a Sra. Cármen Lúcia Antunes Rocha, Ministra do STF, por

sua eleição para o cargo de Presidente do TSE (Requerimento nº 2.625/2012, do

Deputado Luiz Henrique);

de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Kemil  Said  Kumaira,  ex-Presidente  desta

Assembleia  Legislativa,  ocorrido  em  6/3/2012,  nesta  Capital  (Requerimento  nº

2.626/2012, do Deputado Neilando Pimenta);

de congratulações com a Rádio Mineira do Sul pelos 58 anos de sua fundação

(Requerimento nº 2.631/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais pela posse de

sua nova diretoria (Requerimento nº 2.632/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de congratulações com a Universidade Federal de Lavras pelos 18 anos de sua

criação (Requerimento nº 2.633/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte

pela  inauguração  da  Unidade  de  Oncologia  Pediátrica  Dr.  Eduardo  Nascimento

(Requerimento nº 2.634/2012, do Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com a Fundação Sara Albuquerque Costa pela coordenação da

Campanha McDia Feliz, realizada em unidades da rede McDonalds no Estado, que

gerou recursos para a implantação, no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belo

Horizonte,  da  Unidade  de  Oncologia  Pediátrica  Dr.  Eduardo  Nascimento

(Requerimento nº 2.635/2012, do Deputado Délio Malheiros);

de  congratulações  com  o  Instituto  Ronald  McDonald  pela  viabilização  da

implantação da Unidade de Oncologia Pediátrica Dr. Eduardo Nascimento, da Santa

Casa  de  Misericórdia  de  Belo  Horizonte,  mediante  a  destinação  de  recursos

arrecadados com a venda do sanduíche Big Mac em restaurantes da rede McDonalds

no Estado (Requerimento nº 2.636/2012, do Deputado Délio Malheiros);

de  congratulações  com  o  Sr.  Nilson  Reis  por  sua  posse  no  cargo  de  Vice-

Presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais (Requerimento nº 2.637/2012,

do Deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  o  Sr.  Luiz  Ricardo  Gomes  Aranha  por  sua  posse  na

Presidência  do  Instituto  dos  Advogados  de  Minas  Gerais  (Requerimento  nº

2.638/2012, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a nova diretoria  do Sindicato dos Professores de Minas

Gerais (Requerimento nº 2.639/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Botumirim  pelo  aniversário  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.652/2012, da Deputada Ana Maria

Resende);

de congratulações com a comunidade de Ibiaí  pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.653/2012, da Deputada Ana Maria Resende);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itacambira  pelo  aniversário  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.654/2012, da Deputada Ana Maria

Resende);
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de congratulações com a comunidade de Jaíba pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.655/2012, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Lontra pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.656/2012, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Santana do Paraíso pelos 20 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.657/2012, do Deputado Duilio de

Castro);

de congratulações com a comunidade de Pedras de Maria da Cruz pelos 20 anos

de emancipação desse Município (Requerimento nº 2.658/2012, do Deputado Duilio

de Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Santa  Luzia  pelos  156  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.659/2012, do Deputado Duilio de

Castro);

de  congratulações  com a comunidade de São José da Lapa pelos  20  anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.660/2012, do Deputado Duilio de

Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Matias  Cardoso  pelos  20  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.661/2012, do Deputado Duilio de

Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Icaraí  de  Minas  pelos  20  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.663/2012, do Deputado Duilio de

Castro);

de congratulações com a comunidade de Juatuba pelos 20 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.664/2012, do Deputado Duilio de Castro);

de congratulações com a comunidade de Mariana pelos 301 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.665/2012, do Deputado Duilio de Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Leopoldina  pelos  158  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.666/2012, do Deputado Duilio de

Castro);

de congratulações com a comunidade de Urucuia pelos 20 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.667/2012, do Deputado Duilio de Castro);
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de congratulações com a empresa Neurotec pelo empenho, comprometimento e

êxito na tarefa de transformar conhecimento em novas tecnologias em benefício da

saúde humana (Requerimento nº 2.670/2012, do Deputado Ulysses Gomes);

de  congratulações  com  o  Complexo  MG  Transplantes  pelos  20  anos  de  sua

fundação (Requerimento nº 2.692/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de repúdio (a ser encaminhada à Fifa, à Presidência da República e ao Ministério

do Esporte) às declarações do Sr. Jérôme Valcke, Secretário-Geral da Fifa, que fez

menção deselegante e desrespeitosa ao Brasil, a propósito dos preparativos para a

Copa do Mundo de 2014 (Requerimento nº 2.694/2012, do Deputado Duarte Bechir);

de  aplauso à Companhia  Brasileira de  Metalurgia  e  Mineração pela decisão de

elevar substancialmente o apoio financeiro à Associação dos Estudantes de Araxá

(Requerimento nº 2.700/2012, do Deputado Bosco);

de aplauso à Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais pelos

39 anos de sua fundação (Requerimento nº 2.703/2012, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Centro de Educação Infantil Irmã Helena, em Alvinópolis,

pelos  26 anos de sua criação (Requerimento nº  2.713/2012,  do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com o jornal "Estado de Minas" pela matéria especial "Clube da

Esquina 40 anos depois" (Requerimento nº 2.714/2012, do Deputado Luiz Henrique);

de  aplauso  à  Deputada  Federal  Jô  Moraes  por  ter  sido  eleita  Presidente  da

Comissão  Parlamentar  Mista  de  Inquérito  sobre  a  Violência  contra  a  Mulher

(Requerimento nº 2.728/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  o  Procon  Estadual  pelos  30  anos  de  sua  fundação

(Requerimento  nº  2.778/2012,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte);

de aplauso ao Cb. PM Geraldo Elione da Silva por sua coragem e compromisso

com a verdade no desempenho de suas funções,  especialmente por  testemunhar

fatos  que  envolveram  o  Sr.  Wanderley  Bessa  Neves  e  o  Ten.-Cel.  PM  Marcos

Barbosa da Fonseca, no Município de Teófilo Otôni (Requerimento nº 2.779/2012, da

Comissão de Direitos Humanos);

de  aplauso  à  Desembargadora  Sandra  Fonseca,  da  6ª  Vara  Cível  de  Belo
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Horizonte,  pela  suspensão  dos  mandados  de  reintegração  de  posse  relativos  à

comunidade Zilah Sposito-Helena Greco (Requerimento nº 2.807/2012, da Comissão

de Direitos Humanos);

de aplauso ao 1º-Sgt.  PM Sidinei  Rogério Cardoso,  lotado na 2ª Companhia do

Batalhão  Rotam,  e  ao  1º-Sgt.  PM  Robson  Marinho  da  Silva,  lotado  no  Centro

Integrado de Comunicações Operacionais, pelos 29 e 26 anos, respectivamente, de

serviços  prestados  à  PMMG  (Requerimento  nº  2.811/2012,  da  Comissão  de

Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2012

ATA

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/4/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Carlin Moura

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Entrega de placa

- Palavras do Deputado Carlin Moura - Palavras da Deputada Federal Jô Moraes -

Palavras do Deputado Celinho do Sinttrocel  -  Palavras do Sr.  Walter  Sorrentino  -

Exibição de vídeo - Homenagem à Vereadora Lucília Rosa - Homenagem à Guerrilha

do Araguaia - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis  Pinheiro  -  Adelmo Carneiro  Leão -  Carlin  Moura  -  Celinho  do Sinttrocel  -

Doutor Viana - Rogério Correia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Doutor Viana, 2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Partido Comunista do Brasil -

PCdoB - pelos 90 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Walter Sorrentino,

Secretário Nacional de Organização do PCdoB, representando o PCdoB; a Exma.

Sra. Jô Moraes, Deputada Federal; os Exmos. Srs. Tilden Santiago, Diretor de Meio
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Ambiente da Copasa e ex-Embaixador do Brasil em Cuba, representando o PSB; e

Sant Clair S. Terres, Vice-Presidente do PMDB de Contagem; a Exma. Sra. Maria

Lúcia Scarpelli, Vereadora, representando os Vereadores do PCdoB; os Exmos. Srs.

Deputados Carlin Moura e Celinho do Sinttrocel, coautores do requerimento que deu

origem  a  esta  homenagem;  Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Viana  e

Rogério Correia; Wadson Ribeiro, Vice-Presidente do PCdoB; Pedro Romano, Diretor

da  UNE;  e  Rafael  Leal,  Presidente  da  UEE-MG;  a  Exma.  Sra.  Isadora  Scórcio,

Presidente da UCMG-MG; os Exmos. Srs. Flávio Nascimento, Presidente da UJS-

MG; Alexandre  Braga,  Presidente  da  Unegro;  Zito  Vieira,  Secretário  Municipal  de

Esporte e Lazer de Belo Horizonte; Alexandre Torres, representante da Federação

das Associações de Moradores do Estado de Minas Gerais – Fameng –; Marcelino

Rocha, representante da Fite Metal; Wellington Teixeira Gomes, Diretor da Federação

Interestadual  dos  Trabalhadores  em  Estabelecimentos  de  Ensino  –  Fitee  –,

representando  o  Presidente,  Edson  de  Paula;  e  Gilson  Luiz  Reis,  Presidente  da

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil em Minas Gerais – CTB Minas

–;  a Exma. Sra. Maria Bebela Ramos Siqueira, Presidente da União Brasileira de

Mulheres – UBM – e do Movimento Popular da Mulher – MPM –; e o Exmo. Sr. Ivo

Mendes Filho, Prefeito Municipal de Ibiá, representando os Prefeitos do PCdoB.

Execução do Hino Nacional

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

pelo cantor Fabinho do Terreiro, acompanhado pelo instrumentista Fernando Bento.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Sr. Secretário Nacional da Organização do PCdoB, Walter Sorrentino, seja muito

bem-vindo à Casa do povo; Exma. Sra. Deputada Federal Jô Moraes, esta mulher

iluminada, abençoada, guerreira, dileta amiga; Exmo. Sr. Deputado Estadual Carlin

Moura, sempre combativo, dileto amigo coautor do requerimento que deu origem a

esta reunião; Exmo. Sr. Deputado Celinho do Sinttrocel, Presidente da Comissão de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas, coautor do requerimento que deu origem

a esta  belíssima reunião;  fraterno  amigo Tilden Santiago,  possuidor  de  uma bela

trajetória de vida; quero saudar aqui o Deputado Adelmo Carneiro Leão, esta mente
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iluminada do Parlamento de Minas; Deputado Rogério Correia, firme, determinado na

defesa da população de Minas; quero saudar com muita alegria as Vereadoras e os

Vereadores aqui presentes; quero registrar o meu encantamento pela presença das

trabalhadoras e dos trabalhadores; quero assinalar a presença sempre entusiasmada,

alegre, festiva e aguerrida da juventude mineira e da juventude brasileira, com um

abraço fraternal à UJS; registro e agradeço a presença da imprensa – muito obrigado

-, que tem papel decisivo e fundamental na construção de um país cada dia melhor,

mais  próspero,  mais desenvolvido e que nos apresenta,  permanentemente,  novos

rumos e caminhos; senhoras e senhores: a luta pela transformação de nosso país,

pela conjugação de desenvolvimento econômico com distribuição de renda, a ênfase

nas políticas sociais, a valorização do trabalho e a afirmação da soberania nacional

são  marcas  do  Partido  Comunista  do  Brasil,  agremiação  cujas  nove  décadas  de

existência  ora  celebramos.  São  90  anos  de  militância  que  nos  permitem  reviver

momentos fundamentais da história de nosso Brasil.

Querido Deputado Doutor Viana, o PCdoB é herdeiro de uma longa tradição de

lutas que remonta ao surgimento do movimento operário no País, com seu ímpeto

insurgente  e  seus  ideais  libertários  nas  primeiras  décadas  do  século  XX.  Esse

movimento,  Sanclair,  aguerrido,  impulsionaria  várias  greves  importantes  e  seria

responsável  pelas  conquistas  dos  primeiros  direitos  trabalhistas  do  proletariado

brasileiro.

Na década de 20, surge, em convenção formada por delegados oriundos de nove

Estados,  o  Partido  Comunista  do  Brasil,  que  adota  a  sigla  PCB.  Nessa  década

basilar, é fundado o pioneiro jornal “A Classe Operária”, órgão de imprensa popular

que existe até hoje e trilhou atribulada trajetória,  tendo sido proibido e passado a

circular  clandestinamente  em  diversas  ocasiões.  Data  também  dessa  fase  o

aparecimento do Bloco Operário e Camponês – BOC -,  vinculado ao sindicalismo

nascente, além da primeira conquista do jovem partido nas urnas: a eleição de dois

Vereadores para a Câmara do Rio de Janeiro, então Distrito Federal. A década de 30

assiste a um recuo na política do partido, em virtude de sua oposição ao governo

Vargas, mas não se torna periférico nem perde a garra dos primeiros tempos: integra

a Aliança Nacional Libertadora – ANL -, opondo-se ao nazifascismo, que avança no
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mundo. A ANL é rapidamente proscrita, e em resposta os comunistas protagonizam

uma  insurreição  em  1935,  também  subjugada  pela  ditadura  estado-novista.  A

agremiação,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  ingressa  nos  anos  40  na

clandestinidade,  sendo  alvo  de  dura  repressão.  É,  todavia,  nesse  período  que

despontam lideranças comunistas que se mostrariam fundamentais no futuro, como

João Amazonas e Pedro Pomar.

A redemocratização,  Deputados Celinho do Sinttrocel  e Carlin  Moura,  permite o

retorno  dos  comunistas  à  política  eleitoral.  De  pronto,  há  vigoroso  aumento  da

filiação,  resultando na eleição de Luiz Carlos Prestes para o Senado e de  vários

parlamentares para a Câmara dos Deputados.

O início da gerra fria põe, abruptamente, fim a essa fase de efervescência política:

os  mandatos  dos  congressistas  são  cassados  pelo  governo  do  Gen.  Dutra,  e  o

partido, mais uma vez, é colocado na ilegalidade. A década de 50 alvorece com a

agremiação afastada da política representativa, à qual só retornará após longos anos.

A militância, essa militância que aqui estamos testemunhando, entretanto, continua

com atuação no movimento operário, em lutas pela terra e na vitoriosa campanha “O

petróleo é nosso”, é do nosso povo, é da nossa pátria, é dos brasileiros e brasileiras.

Do crucial ano de 1962 data a cisão no Partido Comunista, fruto de discordâncias

ideológicas e de estratégia política, da qual emergiria o atual PCdoB. A conturbada

década de 60 avança, com o recém-organizado partido fazendo intensa oposição aos

militares que haviam ascendido ao poder, com engajamento dos estudantes em seus

quadros e opção pela luta armada, o que lhe rendeu feroz perseguição, perseguição

essa que prossegue no decênio seguinte, no qual o PCdoB combate veementemente

o regime autoritário. Vários militantes pagam com suas vidas pelo envolvimento na

Guerrilha do Araguaia. Perecem ainda lideranças históricas do Partido, quando as

forças  repressivas  invadiram  uma  reunião  clandestina,  no  episódio  que  ficou

conhecido como a Chacina da Lapa, em 1976. Desse momento até a promulgação da

Lei da Anistia, um grupo dirige, do exílio, as atividades da agremiação. O retorno à

política representativa e à legalidade só ocorrerá em 1985, com o fim da ditadura.

O PCdoB obtém seu registro no TSE e elege, no ano seguinte, cinco Deputados,

que  têm  ativa  e  intensa  participação  na  Constituinte,  a  qual  resultaria  na  Carta
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Magna, apelidada de Constituição Cidadã, em razão dos avanços democráticos que

representou. Integra, desde 1989, a aliança com o Partido dos Trabalhadores para a

eleição  presidencial,  por  meio  da  qual  ajudou  a  eleger  a  atual  Presidente  Dilma

Rousseff.

Em 2003 Jô Moraes se torna a primeira afiliada do partido a ocupar assento nesta

Casa, exercendo com brilhantismo o mandato que lhe é outorgado pelo povo mineiro.

Parabéns, Jô, continue brilhando, fazendo o bem e edificando essa bela história de

vida, a serviço de Minas, a serviço do Brasil, e abraçando a verdadeira e sábia vida

pública  como  verdadeiro  sacerdócio.  Tive  a  felicidade  de  tê-la  aqui,  neste  solo

sagrado, e relembro, amiga Jô, as suas lutas, as suas afirmações, os seus debates,

acima de tudo o seu patriotismo, e o amor, o amor ao próximo, ao semelhante, à

causa pública, ao bem comum.

Atualmente  integram  este  Parlamento  os  Deputados  Carlin  Moura  e  Celinho do

Sinttrocel,  membros  do  PCdoB,  que  se  destacam  também  por  sua  probidade  e

seriedade. Parabéns, Carlin Moura; parabéns, Celinho do Sinttrocel.

Cumprimento  também  o  ilustre  Secretário  de  Organização  do  PCdoB,  Walter

Sorrentino, bem como os militantes que aqui se encontram, alma do partido, que nos

honram com sua presença.  O PCdoB chega aos dias de hoje com a experiência

inédita de participar do governo e de exercer a liderança na Câmara dos Deputados,

sem, contudo, perder sua independência e sua orientação ideológica. Experimenta

hoje  uma  etapa  de  fortalecimento,  com  o  aumento  do  número  de  filiados  e  da

influência na sociedade.

Senhoras  e  senhores,  o  PCdoB  traz  também  muitos  projetos  para  seguir

contribuindo,  com criatividade, garra e ousadia, para o desenvolvimento de nosso

país, e para seguir lutando, bravamente lutando, por melhores condições de vida e

trabalho para brasileiros e brasileiras. Em nome deste Parlamento, que partilha de

seu  ideal  de  respeito  pela  diferença  e  pelo  debate  essenciais  à  democracia,

parabenizo  o  PCdoB  por  seu  aniversário  e  transmito  votos  de  vida  longa  e

prosperidade.

Parabéns, PCdoB! Minas precisa muito de vocês. O Brasil conta com os filiados

aguerridos do PCdoB. Mãos à obra. Vamos continuar escrevendo essa obra, essa
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bela história a favor de Minas, a favor de um Brasil mais justo, mais solidário e muito

mais  igualitário.  Parabéns  por  essa  linda  história  recheada  de  conquistas  e  de

realizações.

Entrega de Placa

O locutor – Neste instante, o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia

Legislativa,  fará  a  entrega  ao  Sr.  Walter  Sorrentino,  Secretário  Nacional  de

Organização do PCdoB, de placa alusiva a esta homenagem. A placa entregue traz

os  seguintes  dizeres:  “Lutar  pela  soberania  da  Nação,  pela  democratização  da

sociedade  e  pelo  progresso  social.  Esses  são  os  pilares  da  história  do  Partido

Comunista do Brasil – PCdoB –, fundado em 25/3/22. Primeiro partido a dar voz à

classe operária, o PCdoB é a legenda política mais perene no Brasil, e sua atuação

foi marcante em momentos de grande importância na história do País. Mais altivo,

revitalizado  e  confiante,  o  Partido  mantém  seu  compromisso  com  a  defesa  do

trabalhador e com o ideal de transformar o Brasil numa Nação próspera, livre, amante

da paz e da solidariedade entre os povos. A Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, em reconhecimento à pujança do Partido Comunista do Brasil, tem a

satisfação de participar da comemoração dos seus 90 anos e de lhe prestar esta justa

homenagem”.

O  Sr.  Presidente  –  Convido  o  Deputado  Carlin  Moura,  o  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel, presenças sempre ilustres, e, evidentemente, a nossa querida amiga Jô a

entregarem a placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Deputado Carlin Moura

Boa noite, senhoras e senhores. Quero fazer o nosso agradecimento ao Deputado

Dinis  Pinheiro e  registrar,  de público,  que o Presidente Dinis  Pinheiro,  com muita

altivez,  tem  conduzido  os  destinos  da  Assembleia  de  Minas  Gerais  à  altura  que

sempre esteve o Parlamento mineiro. Destaco, Sr. Presidente, que esta Casa, sob a

sua Presidência, cumpriu papel fundamental para a Nação brasileira, quando Minas

Gerais,  por  meio  desta  Assembleia  e  sob  a  Presidência  do  Deputado  Adelmo

Carneiro Leão, foi a primeira unidade da Federação brasileira a levantar a discussão

da dívida pública dos Estados brasileiros, bandeira com a qual o PCdoB está em
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plena  sintonia.  Minas  Gerais,  que devia  R$15.000.000.000,00 em 1998,  já  pagou

R$21.000.000.000,00  e  ainda  deve  R$59.000.000.000,00.  Até  2028  terá  pago

R$77.000.000.000,00 e ainda restará um saldo devedor de R$65.000.000.000,00, a

serem quitados em 10 anos. Esse é o modelo de financiamento do Estado brasileiro,

que se demonstrou falido. Está na hora de o Brasil ter a coragem e a grandeza de

modificá-lo  e de repactuar  essa dívida.  Registramos,  então,  que a Presidência do

Deputado  Dinis  Pinheiro  teve  a  coragem  e  a  altivez  de  constituir  a  Comissão

Especial, tão bem presidida pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão. Muito obrigado, Sr.

Presidente. Parabéns pelo trabalho.

O Sr.  Presidente  -  Deputado  Carlin  Moura,  por  gentileza,  assente-se  aqui  para

dirigir os trabalhos. Disse a nossa amiga Jô que tinha outro compromisso agendado,

mas  fiz  questão  de  trazer  o  abraço  do  meu coração  e  participar  de  perto  deste

momento tão vivo,  tão alegre e especial  para todos nós, para todos aqueles que

sempre abraçaram as coisas boas da vida.

Desejo a vocês todo o sucesso, toda a alegria. Continuem servindo patrioticamente

ao nosso país. Um abraço especial ao Carlin, ao Celinho e a todos vocês. Parabéns,

PCdoB. Por gentileza, Carlin Moura.

Palavras da Deputada Federal Jô Moraes

Queria  agradecer  de  coração  ao  Presidente  da  Assembleia  de  Minas,  Dinis

Pinheiro, que tem uma importante tradição democrática de convivência com todas as

forças políticas. Deixo um abraço muito especial à senhora sua mãe, que, aos 82

anos, trabalha na Escola Helena Antipoff e dá o melhor da sua energia pelos jovens

desta terra. Obrigada, Presidente. Bons ventos o levem.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Com a palavra, o Deputado Celinho do

Sinttrocel.

Palavras do Deputado Celinho do Sinttrocel

Boa noite, camaradas, companheiros e companheiras presentes. Quero saudar a

Deputada Federal Jô Moraes, em cuja pessoa cumprimento todas as mulheres que

compõem a Mesa e também as que estão presentes neste Plenário. Cumprimento o

companheiro, amigo e camarada Walter Sorrentino, na pessoa de quem saúdo os

camaradas filiados ao PCdoB. De forma especial, cumprimento o Deputado Estadual
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Rogério Correia, em cuja pessoa saúdo todos os Deputados presentes.

Caros  camaradas,  a  história  de  luta  do  povo  brasileiro  é  uma das  mais  belas

páginas da humanidade.

Não foram poucas as vezes em que o povo brasileiro deu seu suor, seu sangue e

sua  vida  em  defesa  da  democracia,  da  independência,  de  uma  sociedade  mais

igualitária e na defesa da Pátria. Desta nossa Minas Gerais mesmo surgiram os mais

fortes brados pela independência nacional, com nossos inconfidentes no século XVIII.

Por toda Minas Gerais, centenas de quilombos foram constituídos na luta pelo fim da

escravidão; fim tardio, pois há menos de 125 anos, em nosso país, um ser humano

era legalmente dono de outro ser humano.

Nessa história  de  luta  e  sangue,  no  início  do  século  passado,  composta  pelos

imigrantes  europeus  e  negros  recém-libertos,  a  então  incipiente  classe  operária,

começou a deixar suas marcas pela nossa história, em 1917, na greve geral de São

Paulo, que este ano completa 95 anos. O País se modernizava, os artistas buscavam

descobrir os caminhos de uma nacionalidade própria. Em 1922, a Semana da Arte

Moderna demonstrava claramente esse momento. Nesse mesmo ano, nesse mesmo

ambiente, em 25/3/1922, houve um importante marco histórico para a classe operária

no País: a fundação do Partido Comunista do Brasil.

O povo brasileiro continuou a escrever sua história e, a partir  de então, sempre

tendo como parceiros, muitas vezes condutores, os comunistas organizados agora no

seu partido. Não foram poucas as batalhas desde então, como a coluna invencível de

Luís Carlos Prestes, na década de 20; a luta antifascista, nas décadas de 30 e de 40;

a luta pelo petróleo para os brasileiros, na década de 50; a luta pelas reformas de

base, no início dos anos 60; a luta pela defesa da democracia, nos anos 70; a luta

pela redemocratização, nos anos 80; a luta contra o neoliberalismo na última década

do século XX e pela construção de um país independente e soberano, nestes últimos

anos. Muitos democratas e patriotas deixaram sua marca em todos esses anos, seja

nas  ruas,  nas  escolas,  nas  garagens,  nas  fábricas  ou  nos  palcos,  sempre  na

intransigente defesa da democracia, do País e do socialismo.

Dos  palcos e  livros  veio  a  parte  mais avançada da inteligencia  nacional:  nosso

Deputado Jorge Amado, Portinari, Carlos Drummond de Andrade, Oscar Niemeyer,
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nossa deputada Lecy Brandão, Martinho da Vila e tantos outros. Inúmeras pessoas

escreveram essa história. Centenas de milhares de anônimos, na sala de aula, na

garagem da empresa, no chão da fábrica,  no meio da selva, em todos os cantos

dedicaram sua vida à nossa causa e ao PCdoB.

Não foi fácil essa construção histórica dos comunistas, assim como não é fácil a

vida do povo brasileiro. Em muitos momentos, houve a luta diária pela sobrevivência

do  partido,  que  muito  se  assemelha  à  luta  diária  pela  sobrevivência  dos

trabalhadores, muitos deles,  até hoje, em situação de semiescravidão. Milhões de

brasileiros  pereceram,  e  muitos  de  nossos  lutadores  também  tombaram  pelo

caminho. Não foi fácil a luta para fazer garantir o simples direito da nossa fala. Muitos

foram os ataques, quase todos de ódio dos poderosos e da elite, quase sempre a

serviço dos interesses do exterior e do capital internacional.

Hoje, o Partido Comunista do Brasil cresce e se encontra em uma situação em que

grandes e novas possibilidades surgem. O PCdoB disputará as eleições deste ano

em diversas capitais do Brasil,  com amplas chances de lograr vitória em algumas

delas  e  de  seguir  administrando  capitais  pelo  País,  como,  hoje,  é  administrada

Aracaju, um cenário só visto, nesses 90 anos do pós-guerra, nas eleições de 1945.

Em  Minas  Gerais,  os  desafios  não  são  menores.  Disputaremos  dezenas  de

Prefeituras  e,  com  certeza,  elegeremos  dezenas  de  Vereadores.  Nossa  bancada

parlamentar  poderá  disputar  as  duas  mais  importantes  cidades  de  Minas  Gerais:

Contagem e Coronel Fabriciano, ambas com chances reais de vitória, as duas com

uma enorme classe operária com uma longa história de luta. Essa tarefa não é e não

pode  ser  de  uma pessoa,  nem  mesmo de  um  diretório,  mas  de  todo  o  coletivo

partidário.

Camaradas, 90 anos não são 90 dias. Nossa história não é igualável à de nenhum

dos inúmeros partidos da história do País, e é comparável a poucos do mundo. Nossa

trajetória, mais que nos honrar, é guia para as lutas que virão.

Nesta tribuna da Assembleia, desde o primeiro discurso feito  nesta Casa, tenho

repetido que estou Deputado, sou mesmo é sindicalista e trabalhador rodoviário. Esse

é o nosso compromisso com o qual tenho honrado, nesta Casa, a história de 90 anos

dos comunistas no Brasil. Muito obrigado e viva o PCdoB.
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Palavras do Sr. Walter Sorrentino

Querido e Exmo. Sr. Deputado Estadual Carlin Moura, que preside os trabalhos e é

coautor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,  juntamente  com  o

nosso querido companheiro e Exmo. Deputado Celinho do Sinttrocel, nas pessoas de

quem  agradeço  as  homenagens  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais,  extensivo  ao  Deputado Dinis  Pinheiro,  que pronunciou um discurso muito

preciso, sincero e claro. Deixo o agradecimento da Direção Nacional do PCdoB por

esta sessão de homenagem aos 90 anos do partido. Exma. Deputada Federal Jô

Moraes, camarada e companheira de tantos e tantos anos de lutas em comum, na

pessoa  de  quem  saúdo  todas  as  mulheres  presentes,  juntamente  com  a  nossa

Presidente da UBM; companheiros de nossa juventude, que homenageio na pessoa

de Rafael, da UEE; nossos parlamentares; a atual Vereadora Scarpelli e mais alguns

futuros  Vereadores  que  estão  também  nesta  Mesa,  com  quem  trabalharemos

bastante no fim do ano; nossos companheiros sindicalistas; muitos companheiros e

companheiras que estão conosco há tantos anos de jornada. Permito-me saudar a

todos nas figuras de Gilse Cosenza e Dalva, nossa eterna Presidente do partido em

Belo Horizonte, para quem peço uma salva de palmas.

Enfim,  companheiros,  companheiras,  camaradas,  militantes,  amigos,  filiados  do

partido,  minha  palavra  deve  ser  breve.  Peço  ao  pessoal  do  Cerimonial,  se  for

possível, que me traga a placa aqui, pois os companheiros não puderam ler as suas

palavras e queria lê-las. Minhas palavras serão breves. São palavras muito sentidas,

de agradecimento pelas homenagens recebidas nesta noite por parte da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, que tem uma larga tradição de lutas democráticas, que

foi  uma caixa  de  ressonância  dessas  lutas  em nosso país,  as  quais  partilhamos

juntos, sobretudo durante o regime militar.

Essas homenagens nos honram e emocionam. A placa que recebemos das mãos

do Presidente Dinis Pinheiro diz o seguinte:  “Lutar pela soberania da Nação, pela

democratização  da  sociedade  e  pelo  progresso  social.  Esses  são  os  pilares  da

história do Partido Comunista do Brasil - PCdoB -, fundado em 25/3/1922. Primeiro

partido a dar voz à classe operária, o PCdoB é a legenda política mais perene no

Brasil, e sua atuação foi marcante em momentos de grande importância na história do
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País. Mais altivo, revitalizado e confiante, o partido mantém seu compromisso com a

defesa do trabalhador e com o ideal de transformar o Brasil numa nação próspera,

livre, amante da paz e da solidariedade entre os povos. A Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais,  em reconhecimento à pujança do Partido Comunista  do

Brasil, tem a satisfação de participar da comemoração dos seus 90 anos e de lhe

prestar esta justa homenagem. Belo Horizonte, 12/4/2012. Deputado Dinis Pinheiro”.

Precisamos dizer que 12 de abril é a data de 40 anos do Araguaia, ocasião em que

os melhores filhos da Pátria deram sua vida, seu sangue, pela democracia.

Agradeço esta homenagem, em nome da Direção Nacional, ainda mais sentido e

emocionado,  porque  ela  vem  desta  Casa,  como já  dissemos.  Recebemos  essas

homenagens,  companheiros  e  companheiras,  como  um  tributo  não  só  a  nosso

partido,  mas  também  à  própria  democracia  brasileira,  à  pluralidade,  à  liberdade

política, enfim, pela qual o PCdoB se bateu durante todas estas décadas.

Como lembrou o Presidente Dinis Pinheiro, nesta Casa também travamos juntos os

nossos  debates,  com  a  combativa  Jô  Moraes,  esta  inesgotável  batalhadora  das

causas populares. Essa luta é continuada hoje por este brilhante político que é Carlin

Moura, futuro Prefeito de Contagem - aqui eu posso dizer -, e também por Celinho do

Sinttrocel, que não fica atrás e será o futuro Prefeito de Coronel Fabriciano.

Então,  companheiras  e  companheiros,  estas  homenagens  nos  estimulam  pelo

convívio  reciprocamente  respeitoso  que  o  PCdoB  alcançou  com  todas  as  forças

políticas  do  País,  aqui  hoje bem retratadas  pela Assembleia Legislativa de Minas

Gerais.  Há poucos momentos,  na TV Assembleia,  me perguntavam: Como foram

possíveis 90 anos? A que atribuímos 90 anos de trajetória ininterrupta do mais antigo

Partido do País?

Respondi que não é muito simples falar sobre esses 90 anos, mas, se tivesse de

resumir em uma palavra, eu diria convicção, consciência. É um partido que participou

durante  90  anos  da  luta  política  do  Brasil  e,  durante  61  deles,  foi  clandestino,

perseguido,  ilegal.  Assim,  devemos  compreender  que,  nessas  condições,  só

prosperam, historicamente, os que têm convicções nas próprias ideias, nos próprios

ideais. É daí que nasce a nossa força, com a qual nos dirigimos ao povo, recebemos

o seu apoio e, hoje, procuramos representá-lo.
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Esta homenagem, Presidente Deputado Carlin Moura, representa um dia de festa

não só para o PCdoB, mas também para Minas Gerais; um dia de festa para o Brasil;

um  dia  de  festa  para  a  liberdade;  um  dia  de  festa  para  o  povo  mineiro.  Muito

obrigado, Deputado Carlin Moura, que preside esta Mesa. Muito obrigado a vocês,

militantes e lideranças partidárias.

Tudo que aqui foi dito são palavras que nos estimulam ainda mais a seguir adiante.

Não devemos ter falsa modéstia, porque nos sentimos muito orgulhosos destes 90

anos. Tenho certeza de que esse é um orgulho muito legítimo. Isso não quer dizer

nenhum  exclusivismo,  muito  pelo  contrário.  Nós,  com  estes  90  anos,  somos  um

partido voltado para o futuro, e o futuro começa no presente. Quando pensamos no

futuro, não esquecemos o nosso passado. Essa é uma questão muito importante,

porque é um passado feito de coerência, luta patriótica, compromisso profundo com o

desenvolvimento soberano do País, sempre compreendendo que desenvolvimento e

afirmação nacional são as premissas das conquistas democráticas e sociais do povo

brasileiro. Podemos dizer, não com felicidade, que a luta pela liberdade sempre teve

no PCdoB o combatente da primeira fila.  Ninguém dá mais valor  à liberdade e à

democracia  que  os  comunistas.  A  própria  história  brasileira  é  um  poderoso

testemunho disso. Sempre que se atacaram os comunistas o que se queria era atacar

a democracia.

Nós lutamos por isso durante nove décadas: desenvolvimento soberano, progresso

e liberdade. Pergunto a vocês: que bandeiras são mais modernas que essas, ontem e

hoje? Lembraram aqui o Presidente Deputado Dinis Pinheiro e o Deputado Celinho

do  Sinttrocel  -  que  fez  um  brilhante  e  claro  pronunciamento  sobre  a  história  do

Partido:  nós  nascemos,  desde  os  anos  20,  com  a  modernidade  brasileira  e

continuamos lutando por essas bandeiras modernas, por essas jornadas, mantendo

essas  bandeiras  muito  elevadas.  Por  quê?  Porque  para  nós,  companheiras  e

companheiros, a modernidade só se completa com a esperança do socialismo, com a

esperança de emancipar toda a sociedade. Considero esse o maior legado destes 90

anos, ou seja, a capacidade de sustentar a bandeira do socialismo e, mais que isso, a

capacidade de atualizar o projeto socialista para os dias contemporâneos, para os

dias de hoje.
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O nosso Partido tem um programa partidário bem definido, tem uma identidade bem

definida; é um partido que luta pelo socialismo e procura compor a sua militância,

formar a sua militância, organizar a sua militância com base nesse ideal que é maior;

passa  a  ser  um  projeto  político,  algo  pelo  qual  lutamos  concretamente,

cotidianamente. Essas são, portanto, as bases e os compromissos que retiramos do

passado, renovamos para o presente e projetamos para o futuro.

Nosso Partido tem um rumo definido,  o socialismo, uma alternativa apoiada em

amplas  forças  sociais  e  políticas  do  País.  O  socialismo é  indispensável  no  novo

patamar  civilizatório  para  a  nação  brasileira,  aliás,  até  para  completar,

consequentemente,  a  formação  nacional  brasileira,  a  afirmação  e  autonomia  da

Nação, com vigorosa democracia popular para assegurar os mais amplos direitos a

todo o povo brasileiro. Esse é o nosso rumo. Esse é o espaço político que ocupamos

há 90 anos.

E, para lutar por esse rumo de forma contemporânea, apontamos um caminho: um

novo  projeto  nacional  que  viabilize  o  desenvolvimento  soberano,  integrado  aos

nossos vizinhos sul-americanos, um caminho de liberdade e progresso social que a

nossa época demanda. Consideramos esse o maior desafio atual dos brasileiros. E,

para  o  PCdoB,  um  desafio  dos  comunistas  contemporâneos.  Queremos  ser

conhecidos na sociedade como aqueles que buscam um caminho brasileiro para o

socialismo.

Aos 90 anos, companheiras e companheiros, é com essa perspectiva renovada que

lutamos e nos preparamos para as novas jornadas. Estamos com o governo Dilma,

governo que aponta caminhos para a afirmação nacional; com a luta social e a luta de

ideias em prol de um novo projeto para o País. Somos um partido provado na luta

social há 90 anos.  Nascemos das lutas sociais,  sobretudo dos trabalhadores, dos

jovens e das mulheres. Agora somos mais do que isso. Somos um partido aprovado

também na gestão do Estado. Em todos os postos que o PCdoB ocupou, chamou a

atenção. O PCdoB deu alma ao Ministério do Esporte. O PCdoB, no Ministério do

Esporte, deu para a Nação o conhecimento de dois jovens, grandes líderes políticos,

natos, provados, comprovados e compromissados com esse projeto nacional. Falo do

Ministro Orlando Silva e do Ministro Wadson Ribeiro, que está aqui.  Algo de uma
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injustiça flagrante, de uma perseguição que até hoje está sem provas, e nos enoja

saber  que,  na  vida  política  brasileira,  alguém  possa  fazer  isso  com  lideranças

políticas,  numa  luta  política  completamente  sem  quartel,  inescrupulosa.  Wadson,

receba  as  nossas  homenagens.  Você  está  chamado  hoje,  como Vice-Presidente

Estadual  do  PCdoB de  Minas  Gerais,  a  ter  um grande futuro  aqui  para o  nosso

Partido. Portanto, receba também as minhas homenagens.

Além da luta social e da gestão do Estado, nós nos preparamos para ser mais

fortes  eleitoralmente.  Queremos  um  grande  avanço  eleitoral,  e  essa  é  a  grande

batalha que está posta nas mãos de vocês, na militância, na disputa de Contagem, de

Coronel Fabriciano e muitas outras cidades importantes nas quais vamos concorrer

este ano.

Quero terminar,  companheiros e companheiras, neste agradecimento breve, mas

muito sentido, à Assembleia Legislativa pela homenagem que nos presta. Se não nos

pejamos de elogiar a trajetória de 90 anos do Partido, isso é porque consideramos um

PCdoB mais  forte  uma necessidade  indispensável  para  o  País,  para  fortalecer  a

esquerda no Brasil e dar perspectivas de transformações mais avançadas ao povo.

Essas palavras, eu as quero dizer, em particular, aos companheiros do PMDB e do

PSB aqui, na Mesa. Meu amigo Tilden Santiago, deveríamos ter-nos conhecido em

1972. Foi apenas por um fato fortuito que não nos conhecemos, porque militávamos

no mesmo PCdoB, mas ele em uma banda, eu na outra, e trocávamos ideias ali.

Creio  que  estes  90  anos,  companheiros  do  PCdoB,  Tilden  e  companheiros  do

PMDB, são uma contribuição à democracia brasileira,  demonstrando que partidos

políticos no Brasil precisam ser assim. Podemos ser adversários, mas precisamos ser

partidos com cara definida,  com rumo definido  e  programas  para  fazer  a  disputa

política na sociedade.

Nós nos orgulhamos porque o PCdoB é assim e, ainda mais, por ter uma militância

partidária  compromissada.  Mais  que  isso,  é  um  partido  que  tem  vocação para  a

grande política. Por isso, dirijo-me a essas forças aliadas, pois temos a vocação para

a grande política, companheiros, de unir amplas forças, mesmo forças heterogêneas,

para fazer do País uma grande Nação, independente, livre, justa e soberana. Nenhum

partido  sozinho  no  País  tem  condições  de  empalmar  o  conjunto  dos  desafios  e
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estratégias que temos pela frente. No Brasil,  as grandes mudanças sempre foram

produzidas pela força do povo, pela força de amplas camadas sociais e de diversos

partidos políticos.

O apelo que fazemos, aos 90 anos, é: vamos nos unir em torno dos interesses do

povo trabalhador, da nação brasileira e da democracia. É assim que o PCdoB quer

crescer. Hoje, estamos alcançando 350 mil filiados em todo o País. É um partido que

ainda se esforça muito em transformar todos em militantes. Estamos muito contentes,

e é assim que comemoramos os 90 anos: querendo constituir um partido que seja,

como é, indispensável ao País. Um partido decididamente integrado à modernidade.

Vocês sabem que só povo trabalhador, integrado à Nação e unido em torno de seus

interesses maiores, pode assegurar soberania, desenvolvimento, progresso social e

democracia popular. Assumimos esse compromisso perante a Nação, aos 90 anos,

maduros, e nunca nos afastaremos deste caminho.

Companheiras  e companheiros,  a nossa geração tem uma grande oportunidade

histórica,  neste  momento,  de  levar  a  Nação  a  um  estágio  mais  elevado  de  sua

formação  nacional.  Nossa  geração  não  quer  e  não  vai  perder  essa  grande

oportunidade histórica. O PCdoB, unido ao povo trabalhador, está e buscará estar

sempre na linha de frente dessa grande luta.

Muito  obrigado,  Assembleia Legislativa.  Viva  o  Brasil!  Viva  o socialismo!  Viva o

PCdoB de Minas Gerais! Parabéns a vocês.

Exibição de Vídeo

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

- Procede-se à exibição do vídeo.

Homenagem à Vereadora Lucília Rosa

O Sr.  Presidente -  Antes das nossas considerações finais,  queríamos, de forma

breve  e  bastante  simbólica,  prestar  duas  importantes  homenagens.  Então,  neste

momento,  convido  o  Prof.  Luiz  Alberto  Molinar,  de  Uberaba,  que  prestará  uma

homenagem àquela que foi a primeira mulher Vereadora em Minas Gerais, a saudosa

Lucília Rosa. Com a palavra, o Prof. Luiz Alberto, para a homenagem.

O Sr.  Luiz Alberto Molinar  -  Durante quatro anos,  pesquisamos a história  de D.

Lucília Rosa, uma das primeiras 17 Vereadoras de Minas. Ela foi eleita em 1947 pelo
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PSD,  mas  era  filiada  ao  Partido  Comunista  desde  os  18  anos  de  idade.  O  seu

interesse pela política começou por meio de seu pai, que era anarquista e ateu. O seu

tio, que também exerceu muita influência sobre ela, também era anarquista e ateu.

Então, em 1931, fundaram o Partido em Uberaba. Desde esse momento, ela se filiou

ao Partido, na época com 18 anos de idade.  A partir  daí,  começou a atuar como

feminista,  como  mulher  avançada,  de  costumes  e  comportamentos  feministas

naquela década de 30. Foi eleita Vereadora, foi presa e enfrentou o Delegado.

Já nos anos 50, no movimento feminista, foi presa em Uberlândia, em 1951, junto

com  Olívia  Calábria,  que  também  era  do  Partido,  quando  participava  de  uma

manifestação contra o envio de jovens brasileiros para a guerra da Coreia. Elas e

mais 15 pessoas, todas ligadas a sindicatos e ao Partido, ficaram 13 dias presas.

Com isso ela voltou para Uberaba, pois nasceu lá,  mas foi Vereadora em Campo

Florido, uma cidade próxima, eleita pelos camponeses, porque sua campanha focou-

se neles. Ela sempre lutava pela reforma agrária. Até no ano passado, com a sua

morte, sempre se manteve ligada e apoiava esse movimento, além de fazer de sua

casa  um  local  para  recepcionar  comunistas  e,  principalmente,  o  pessoal  do

movimento da luta pela terra. Desde a época de seu pai, eles sempre se hospedaram

em sua casa. Então, morreu no ano passado, aos 98 anos, e teve uma militância

centenária.  Ela  não  militou  num  determinado  período  de  sua  vida,  mas  desde

praticamente a sua infância. Dessa forma prosseguiu, até quando estava no asilo, no

hospital,  e  sempre  fazendo  questão  de  reafirmar  até  para  as  pessoas  que  não

precisavam de sua ajuda:  “sou uma comunista convicta”.  Sempre discutia  política

com as pessoas e era bastante lúcida.

Em 1958, mudou-se para São Paulo para trabalhar como doméstica, depois de ter

sido Vereadora. Ela foi trabalhar lá para pagar a faculdade dos filhos, e assim formou

os seus dois filhos como dentistas. Nesse tempo em que morava em São Paulo,

estava  sempre  ligada  ao  Partido  e  ao  movimento  das  domésticas.  Em  1962,  foi

trabalhar com a família Prestes para ajudar a cuidar dos filhos de Luís Carlos Prestes.

De 1970 a  1972,  morou com a Anita,  passando-se por  sua tia.  Como esse foi  o

momento mais duro da ditadura, teve que se passar por tia da Anita, usando o nome

de guerra para se esconder da repressão.
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Resumindo, esse foi o trabalho que fizemos. Ela nunca se preocupou com coisas

pessoais, vaidade ou com o livro. Este foi uma espécie de intuição para resgatar a

história  do  movimento  popular  de  esquerda no Triângulo  Mineiro,  que sempre  foi

considerada uma região conservadora, dos coronéis, mas mostrou que a esquerda foi

forte no Triângulo Mineiro deste o século XIX. Em 1897, em Uberaba foi criado o

primeiro partido anarquista do País. Todo esse material está reunido no livro, e a capa

dele é esta aqui.

Concluindo,  esse trabalho foi  importante para identificarmos – e várias  pessoas

estão aqui com mandato, do governo - que é fundamental que os arquivos públicos

tenham esses documentos. Por incrível que pareça, boa parte dessa documentação e

dados importantes foram escritos pelos órgãos de repressão. Conseguimos vários

nomes e dados a partir  da documentação da repressão, principalmente do Arquivo

Público  Mineiro.  Assim  conseguimos  concluir  esse  trabalho,  cuja  iniciativa  foi  do

Lourival dos Santos, Presidente da Câmara, há quatro anos, que era do PCdoB. Ele

teve  a  iniciativa  de  fazê-lo.  Como depois  não  conseguiu  concluí-lo  pela  Câmara

Municipal de Uberaba, a Editora Bertolucci, de Sacramento, de propriedade do Carlos

Alberto Serra, Vereador do PT em Sacramento, bancou o projeto e conseguiu publicar

o livro. Ele traz muita informação importante de interesse público, principalmente do

movimento de esquerda e do movimento popular. Muito obrigado.

Homenagem à Guerrilha do Araguaia

O Sr. Presidente - Neste momento, convido a Deputada Federal Jô Moraes, que

fará uma singela e breve homenagem aos 40 anos da Guerrilha do Araguaia.

A Deputada Federal  Jô Moraes – Eu queria que estivesse aqui  ao meu lado a

Fátima, irmã do guerrilheiro Paulinho, que nesse dia, há 40 anos, deixou sua família e

foi dar a sua própria vida nas florestas de nossa terra, para que pudéssemos estar

aqui  hoje.  O Paulinho,  o Idalício  e  vários  outros  saíram daqui  na  sua juventude,

porque  não  era  mais  possível  resistir  nas  terras,  nas  cidades,  tamanha  era  a

repressão. Por isso, Fátima, queria ler aqui apenas um poema, dedicado àqueles que

se foram para que estivéssemos aqui. (- Lê:) “Canto de amor. Aos guerrilheiros do

Araguaia. Não/ nas vossas mãos/ não tendes fuzis/ tendes clarões/ estrelas/ pedaços

de  manhã/as  vossas  armas/  são  como archotes/  combatendo  a  noite/  e  porque/
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acendeis o dia/ nós vos amamos/ nós vos amamos/ - que é preciso/ o mais cedo

madrugar/ mas rompa-se/ à distância/ este nós-e-vós/ que nos parte em dois;/ não há

distância/ quando a noite é uma/ quando sobre todos/ pesa a mesma treva/ quando

sobretudo/ a ordem é lutar.”

Nesta noite quero entregar ao Paulino o diploma João Amazonas. (- Lê:) “Aos 40

anos da guerrilha do Araguaia. Ilustres brasileiros, guerrilheiros do Araguaia,  seus

nomes são sinônimos de luta e liberdade. Seus exemplos ecoarão pelas décadas

como um sopro inspirador para os lutadores das causas da nação brasileira. Araguaia

vive!”

O Sr. Presidente - Neste momento queremos registrar o comunicado do Exmo. Sr.

Prefeito  de  Belo  Horizonte,  Marcio  Lacerda,  com os seguintes  dizeres:  “Prezados

Deputados Carlin Moura e Celinho do Sinttrocel, com satisfação recebi o convite para

participar  da  reunião  especial  a  ser  realizada  na  noite  de  hoje,  na  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais,  em homenagem ao Partido Comunista do

Brasil,  o  PCdoB, pelos  90 anos de sua fundação.  Impossibilitado de comparecer,

quero, por meio desta mensagem, cumprimentá-los por essa importante e merecida

iniciativa,  pedindo  que  estendam  as  minhas  saudações  aos  seus  pares  e  aos

participantes do evento.  Ao longo desses 90 anos,  o PCdoB foi  responsável  pela

mobilização  de  diversos  setores  da  sociedade  brasileira,  não  se  omitindo  nos

momentos  mais  difíceis  da  nossa história,  consolidando uma trajetória  de  lutas  e

conquistas  em  prol  dos  direitos  dos  trabalhadores,  da  justiça,  da  liberdade  e  da

democracia em nosso País. Que a celebração desses 90 anos sirva de inspiração

para que o PCdoB continue contribuindo ativamente para a construção de um Brasil

cada vez mais justo e equânime. Com o meu abraço cordial. Marcio Lacerda, Prefeito

de Belo Horizonte”.

Neste  ato  de  encerramento,  queremos  agradecer  ao  Walter  Sorrentino,  à  Jô

Moraes,  a  toda  a  militância  do  nosso  partido  PCdoB,  aos  nossos  Vereadores,

Prefeitos e lideranças, pelos 90 anos do Partido, que tem a sua longevidade marcada

pela sintonia com o povo brasileiro e com as lutas do Brasil. Mais uma vez, o PCdoB

está  sintonizado  com  este  momento,  na  defesa  do  Plano  Nacional  de

Desenvolvimento.  Quero  agradecer  a  presença dos  Deputados  Rogério  Correia  e
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Adelmo Carneiro Leão e cumprimentar esses dois representantes do PT, um partido

coirmão, que sempre esteve ao lado do PCdoB, construindo um Brasil diferente, sob

a liderança do Presidente Lula e com a continuidade da Presidente Dilma. Agora, ela,

sintonizada com esse momento,  anuncia um plano importante  para o Brasil,  para

valorizar a indústria nacional e o processo de reforço da industrialização brasileira.

Dilma, que tem o compromisso com o Brasil e com a distribuição de renda.

Quero, aqui, também agradecer o nosso partido coirmão, o PSB, na pessoa deste

grande comandante, Embaixador Tilden Santiago, que há 60 anos presta serviços à

nação brasileira. Ele já prestou serviços para o Brasil, para o Congresso Nacional,

presta  serviço  para  o  nosso  Estado,  já  prestou  serviço  para  o  Brasil  no  cenário

internacional e é uma referência para todos nós, defensores da causa do socialismo.

Agradeço ao Tilden e ao PSB por sua presença.

Queremos também agradecer a presença de outro grande partido,  o PMDB, na

pessoa de meu grande amigo, Vice-Presidente do PMDB de Contagem, Saint Clair S.

Terres. O PMDB teve um papel fundamental na retomada da democracia brasileira.

Hoje,  nossos  atos  poderão  ser  transmitidos  pelo  importante  canal  35  de

comunicação, que é a TV pública da Assembleia de Minas Gerais. Essa transmissão

é feita para Belo Horizonte, para mais de 300 Municípios mineiros e também para o

mundo todo, por meio do portal da internet. Tudo isso é possível porque lutamos pela

retomada da democracia e tivemos o PMDB como condutor da redemocratização do

Brasil, o que é motivo de orgulho para todos nós. Queremos agradecer e parabenizar

todos vocês, todos os militantes do Partido Comunista do Brasil e todos aqueles que

construíram esses 90 anos de luta na construção de um Brasil soberano, com a cara

do trabalhador e da trabalhadora brasileiros. Parabéns, felicidades e muita luz nos

próximos 100 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 especial de amanhã, dia 13, às 14

horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.903/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  no

Município de Ataleia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.903/2012 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Daniel Pereira Ottoni à escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na

Rua Frei Gaspar, nº 220, Distrito de Fidelândia, no Município de Ataleia.

Essa medida visa acolher solicitação do Colegiado Escolar da referida unidade de

ensino, que aprovou a indicação do nome de Daniel Pereira Ottoni para denominá-la.

O  homenageado  foi  eleito  Vereador  no  período  de  1967  a  1970,  tornando-se

representante  dos  ataleenses,  quando  muito  contribuiu  para  o  desenvolvimento

escolar na localidade de Fidelância.

Por  demonstrar  o  reconhecimento da  mencionada comunidade a Daniel  Pereira

Ottoni pelos serviços por ele prestados, consideramos meritória a homenagem que se

lhe pretende fazer, denominando a mencionada escola com seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.903/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2012.

Paulo Lamac, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.939/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório
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De autoria  do  Deputado Carlos  Henrique,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento Progressista

de Divisa Alegre – ADPDA –, com sede no Município de Divisa Alegre.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.939/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do  Desenvolvimento  Progressista  de  Divisa  Alegre  –  ADPDA  –,  com  sede  no

Município de Divisa Alegre,  pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins lucrativos,

fundada em 1995,  que tem como escopo a promoção de atividades educativas e

desportivas.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  oferece  cursos  de  qualificação

profissional  relacionados  com  as  atividades  econômicas  da  região,  procurando

integrar seus associados ao mercado de trabalho; incentiva a prática de esportes, o

lazer e o turismo; apoia as atividades educativas e culturais realizadas no Município;

defende a proteção do meio ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  do

Desenvolvimento Progressista de Divisa Alegre, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.939/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2012.

Duarte Bechir, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2012

ATA

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/4/2012

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Luiz  Carlos  Miranda  e  Rômulo  Viegas,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente também o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental,  o

Presidente,  Deputado  Rômulo  Viegas,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da

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

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

proposições  da  Comissão.  Passa-se à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da Comissão. Adiada a votação

do requerimento do Deputado Paulo Lamac em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  para discutir  a  situação de ex-policiais  militares  do Estado,  que

denunciam discriminações e perseguições políticas  nos quartéis  durante o regime

militar instaurado em 1964, a requerimento do Deputado Duarte Bechir. Cumprida a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2012.

Durval  Ângelo,  Presidente  –  Célio  Moreira  –  Luiz  Carlos  Miranda  –  Gustavo

Valadares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 56/2012

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem

nº 56/2012, publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2012, e em observância ao
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que determina o art.  62, XXIII,  “d”, da Constituição do Estado,  a indicação do Sr.

Genilson Ribeiro Zeferino para a Presidência da Fundação Educacional Caio Martins

– Fucam.

Constituída esta Comissão Especial, procedeu-se à arguição pública do indicado,

que respondeu satisfatoriamente às questões elaboradas pelos parlamentares. Cabe-

nos, agora, elaborar parecer sobre a matéria, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado

com o § 1º do art. 146, do Regimento Interno.

Pela análise do “curriculum vitae” do candidato, assim como por seu desempenho

na arguição, foi evidenciado seu preparo para o exercício do cargo. Ele não só tem os

conhecimentos necessários para presidir a instituição, mas também é comprometido

com os seus princípios.

Além disso, o arguido afirmou que sua indicação não encontra restrição nos termos

da Constituição do Estado e do Decreto nº 45.604, de 2011. Por isso, consideramos

que atenderá às exigências do cargo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr. Genilson Ribeiro

Zeferino para a Presidência da Fundação Educacional Caio Martins – Fucam.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Romel Anízio, Presidente e relator - Duarte Bechir - Célio Moreira.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 62/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  213/2012,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de

10/4/2012,  o  Governador  do  Estado  encaminhou  a  esta  Casa  Legislativa,  em

observância  ao  que determina o  art.  62,  XXIII,  “b”,  da  Constituição do Estado,  a

indicação de Márcio Luiz Bunte de Carvalho para a Câmara de Educação Superior do

Conselho Estadual de Educação.

Constituída  a  Comissão  Especial,  procedeu-se  à  arguição  do  indicado,  que

demonstrou segurança e conhecimento ao responder às questões elaboradas pelos

parlamentares.  Compete  agora  a  esta  Comissão,  nos  termos  do  art.  111,  I,  “c”,

combinado com o § 1º  do art.  146,  do Regimento Interno,  emitir  parecer  sobre a



607
____________________________________________________________________________

matéria.

Além  do  desempenho  demonstrado  na  sabatina,  as  experiências  profissional  e

acadêmica do indicado o credenciam inequivocamente para ser reconduzido ao cargo

de  Conselheiro  da  Câmara  de  Educação  Superior  do  Conselho  Estadual  de

Educação.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  opinamos  pela  aprovação  da  indicação  de  Márcio  Luiz

Bunte  de  Carvalho  à  Câmara  de  Educação  Superior  do  Conselho  Estadual  de

Educação.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Duilio de Castro, relator - Bosco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.886/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação de Apoio ao Adolescente, à Criança e ao Idoso do

Município de Ipaba – Aaacimi –, com sede no Município de Ipaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.886/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Apoio ao Adolescente, à Criança e ao Idoso do Município de Ipaba – Aaacimi –,

com  sede  no  Município  de  Ipaba,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, que tem como escopo a defesa dos direitos e interesses dos segmentos

que representa.

Com  esse  propósito,  a  instituição  presta  assistência  aos  idosos  e  menores

carentes, incentiva a recuperação dos dependentes químicos, promove atendimento

educacional  e  profissional  e  desenvolve  cursos  para  a  integração  de  seus

beneficiários ao mercado de trabalho. Além disso, atende crianças e adolescentes
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carentes  em  regime  de  semi-internato,  com  atividades  sociais,  culturais  e

pedagógicas.

Tendo  em  vista  o  trabalho  humanitário  realizado  pela  Associação  de  Apoio  ao

Adolescente, à Criança e ao Idoso do Município de Ipaba, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.886/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.929/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária para Desenvolvimento da Vila do Bueno –

Ascodovib –, com sede no Município de Conselheiro Pena.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.929/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária para Desenvolvimento da Vila do Bueno – Ascodovib –, com sede no

Município de Conselheiro Pena, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem por escopo o desenvolvimento social e econômico da comunidade em que

está inserida.

Com esse propósito, a instituição participa de campanhas que visem à melhoria das

condições  de  saúde,  habitação  e  de  lazer  dos  moradores  de  Conselheiro  Pena;

incentiva  o  trabalho  comunitário;  busca  soluções  mais  adequadas  aos  problemas

apresentados pela população; auxilia o pequeno e o médio produtor rural; promove

obras  de  eletrificação  em  pequenas  propriedades  rurais  com  vistas  à  fixação  do
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homem no campo;  desenvolve programas de saúde,  educação,  alimentação e de

caráter cívico; presta assistência ao menor carente.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária

para  Desenvolvimento  da  Vila  do  Bueno  para  essa  comunidade,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.929/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.943/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do Deputado Zé Maia,  o projeto de lei  em epígrafe visa declarar  de

utilidade pública a entidade Roupeiro Santa Rita de Cássia, com sede no Município

de Ituiutaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.943/2012 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Roupeiro  Santa  Rita  de  Cássia,  pessoa  jurídica  de  direito  privado  com  sede  no

Município de Ituiutaba, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, que tem por escopo

a prestação de assistência social.

Buscando minorar os sofrimentos das pessoas carentes, a instituição desenvolve

diversas atividades voltadas à proteção da família, da maternidade, da infância, da

adolescência  e  da  velhice;  ao  amparo  de  crianças  e  adolescentes  carentes,

procurando suprir suas necessidades básicas; e à integração de seus beneficiados ao

mercado de trabalho.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela entidade Roupeiro
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Santa Rita de Cássia, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.943/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.948/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Vida  e  Esperança Tirol,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.948/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  Vida  e  Esperança  Tirol,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa

dos direitos e interesses da comunidade onde atua.

Com esse propósito,  a instituição zela pela melhoria das condições de vida dos

moradores e pelo embelezamento do bairro; presta assistência a pessoas carentes;

promove a cidadania por meio de atividades sociais, culturais e desportivas; fomenta

a cordialidade entre seus beneficiados.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária

Vida e Esperança Tirol, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.948/2012, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 729/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De  autoria  do  Deputado  João  Leite,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do 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”.

Distribuída  às  Comissões  de Constituição  e  Justiça  e  de  Segurança Pública,  a

matéria foi submetida a análise preliminar na Comissão de Constituição e Justiça, que

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

Comissão para receber parecer de mérito, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, XV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 729/2011 visa a criar, no Estado, um mecanismo para controlar

a movimentação de máquinas e implementos agropecuários usados, inibindo assim a

prática  de  furto  e  roubo.  Segundo  sua  justificação,  tais  crimes  vêm  crescendo

pronunciadamente,  motivo  pelo  qual  o  transporte  deve  condicionar-se  a  uma

autorização  expedida  por  autoridade  policial,  vedada  a  cobrança  de  taxa.  Já  os

proprietários que prestam serviço de aluguel poderão obter licença permanente. Fica

ainda estabelecido que a fiscalização será realizada pela Polícia Civil ou pela Polícia

Militar.  Todavia,  isenta-se  da  obrigatoriedade  os  compradores  de  equipamentos

novos,  trazidos  diretamente  da  fábrica  ou  de  revendedor  autorizado,  sujeitos  a

legislação própria.

Na legislatura passada, o Projeto de Lei nº 2.829/2008, de mesmo teor, recebeu

parecer  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  quando  de  sua

análise pela Comissão de Constituição e Justiça.  Entendeu-se que a matéria,  por

legislar sobre trânsito e transporte, invadia competência privativa da União, violando o

disposto no art. 22, XI, da Constituição Federal. Agora, porém, a mesma proposição,
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desarquivada, mereceu avaliação diversa, analisada que foi sob a ótica da segurança

pública.

Nesses termos, a intenção precípua da proposição em análise não é dispor sobre

“utilização de vias”, isto é, sobre a forma como deve ocorrer a circulação de pessoas,

veículos, animais e os vários tipos de carga, nem sobre “condições para o transporte”,

isto  é,  a  forma  como  se  devem  conduzir,  transferir  ou  mover  objetos  –  sejam

automotores ou rebocados, sejam seres inanimados ou vivos, em qualquer situação –

e os tipos de operações permitidos ou indicados para o deslocamento. Ao contrário,

seu propósito singular – seu objeto de incidência – é a fiscalização de máquinas e

equipamentos  agropecuários  para  fins  de  segurança  pública,  razão  pela  qual  foi

adequada sua distribuição a esta Comissão.

O que importa no projeto de lei em foco é a exigência legal de segurança pública

incidente  sobre  os  objetos  nomeados,  vale  dizer,  uma  condição  que  esses  bens

precisam ostentar  para poderem transitar  ou ser  transportados,  ao fim e ao cabo

somada a toda uma gama de requisitos fiscais, ambientais ou sanitários, entre outros,

igualmente previstos  em legislação estadual  e incidentes não sobre a ação a ser

processada pela pessoa que conduz ou se responsabiliza pelo translado, mas sobre

a própria pessoa que processa tal ação.

Corroborando tal tese, muitas normas estaduais se relacionam de um modo ou de

outro  com  transporte,  mas  nem  por  isso  o  adotam  como  matéria  nodal,  tendo

escapado assim de serem enquadradas como invasoras de competência privativa

alheia:  a  Lei  nº  12.728,  de  1997,  “estabelece  condições  para  o  transporte  e  a

comercialização,  no  Estado,  de  carne  e  de  produtos  de  origem  animal  e  seus

derivados”; a Lei nº 13.317, de 1999 – Código de Saúde do Estado –, impõe, pelo art.

99,  XII,  penalidades para o transporte de produtos que desobedeça às condições

higiênico-sanitárias  legais;  a  Lei  nº  15.758,  de  2005,  “regulamenta  o  transporte

intermunicipal de cadáveres e ossadas humanas no Estado”.

Há outros exemplos: a Lei nº 16.301, de 2006, que disciplina a criação de cães das

raças pitbull,  dobermann, rottweiler  e outros similares, torna obrigatória no Estado,

pelo art. 6º, a utilização de equipamentos especiais de contenção para a condução

em via pública e o transporte desses animais; a Lei nº 16.938, de 2007, que institui a
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Política Estadual de Controle e Erradicação da Anemia Infecciosa Equina, penaliza,

pelo art. 3º, I, § 1º, as infrações cometidas no transporte intermunicipal de equídeos

sem documentação sanitária de trânsito animal e sem atestado negativo oficial sobre

essa doença viral.

Mais alguns casos: a Lei nº 18.031, de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual

de  Resíduos  Sólidos,  fixa,  pelos  arts.  34  e  46,  regras  para  o  transporte  desses

rejeitos de acordo com a legislação aplicável e com prévia autorização dos órgãos

ambientais  competentes;  a  Lei  nº  19.476,  de  2011,  que  dispõe  sobre  habilitação

sanitária  para  estabelecimento  agroindustrial  rural  de  pequeno  porte  no  Estado,

considera, pelo art. 2º, I, o transporte como característica definidora das propriedades

cujas atividades disciplina; a Lei nº 19.583, de 2011, que dispõe sobre as condições

para manipulação e beneficiamento de leite caprino e ovino e de seus derivados no

Estado, determina, pelo art. 19, o transporte desses bens para o comércio em veículo

apropriado, com acondicionamento isotérmico higienizado.

Mesmo  assim,  houve  ocasiões  em  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  –  STF  –,

provocado por meio de ADIs, manifestou entendimento contrário àqueles presentes

na legisprudência mineira, ao reduzir a trânsito e transporte conteúdos de naturezas

distintas, pretextando inconstitucionalidade formal, ofensa aparente ao art. 22, XI, da

Constituição  Federal,  usurpação  de  competência  privativa  e  inexistência  de  lei

complementar  autorizativa.  Todavia,  também  não  faltaram  acórdãos  do  Órgão

Supremo com assertivas diametralmente opostas, não raro em votos dos mesmos

Ministros,  que  no  mínimo  estabeleceram  uma  zona  indefinida  de  critérios  e  até

legitimaram certa margem discricionária.

Nessas condições, o legislador  mineiro deve,  além de referenciar-se em sólidas

razões  conceituais  e  de  perceber  o  exato  objeto  das  leis,  zelar  também  pela

interpretação  que  reconhece  e  fortalece  as  atribuições  do  Estado  membro  e  o

exercício  da  vontade  legiferante  de  seu  parlamento,  já  tão  limitados  pelo  critério

constitucional adotado em 1988 na distribuição federativa de prerrogativas, que lhes

relegou, residualmente, no art. 25, § 1º, apenas “as competências que não lhes sejam

vedadas”, espremendo-os entre a União e os Municípios. Há, pois, um contencioso

doutrinário que, ao lidar com fronteiras algumas vezes nuançadas, não se resolve
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com o recurso a fórmulas simplistas e a justificações minimalistas.

As jurisprudências do STF que evitam a contração da competência remanescente

dos Estados membros são de clareza meridiana, merecendo ser sublinhadas.

Em face de legislação que regra o frete de ônibus para o transporte de turistas, com

base no poder de polícia administrativa do Estado, nomeou-se o art.  25, § 1º,  da

Constituição Federal e se detectou “incoerência de ofensa à competência privativa da

União para legislar sobre trânsito e transporte” (RE 201.865, Rel. Min. Carlos Velloso,

julgamento em 28/10/2004, Plenário, DJ de 4/2/2005);

Posteriormente, declarou-se constitucional a Lei nº 3.756, de 2002, do Estado do

Rio de Janeiro, que autoriza o Poder Executivo a apreender e desemplacar veículos

de transporte coletivo de passageiros encontrados em situação irregular, por inserir-

se “no poder de polícia do Estado” (ADI 2.751, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento

em 31/8/2005, Plenário, DJ de 24/2/2006).

Em outra oportunidade, consideraram-se também perfeitamente constitucionais os

arts.  1º  e 2º  da Lei nº 11.223,  de 1998,  do Estado de Santa Catarina,  que torna

obrigatório  imprimir  uma  identificação  –  por  meio  de  números  telefônicos  do

proprietário ou da sede da empresa – em veículos destinados ao transporte de carga

e  passageiros,  mediante  a  evocação,  segundo  palavras  da  relatora,  das

“competências  que  são  próprias  do  Estado  Federado  e  que  digam  respeito  à

segurança pública e à educação para o trânsito” (ADI 2.407, Rel. Min. Carmen Lúcia,

julgamento em 31/5/2007, Plenário, DJ de 29/6/2007).

Portanto, não há fundamento pacífico para arguir-se óbice de inconstitucionalidade

prévia  à  tramitação  da  matéria  em  debate,  de  vez  que,  na  mesma  linha  dos

pronunciamentos  da  Corte  Máxima acima citados,  ela  deve ser  enxergada sob o

prisma da segurança pública,  tal  como compreendida no art.  144 da Constituição

Federal – retomado pelo art. 136 da Constituição Estadual –, referente à preservação

da  incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio.  De  fato,  pretende-se  assegurar

condições  para  que  cidadãos  e  bens  materiais  sejam  resguardados  de  perigos,

incertezas e danos.

Nesses termos, a ALMG encontra respaldo doutrinário e jurisprudencial para legislar

sobre o tema enfocado, haja vista a reserva de atribuição estabelecida no art. 25, §
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1º, da Carta Magna, à qual se acresce, no que diz respeito a Minas Gerais, o objetivo

prioritário  de criar  condições para  a segurança e a ordem públicas,  bem como a

competência  material  correspondente,  conforme  os  arts.  2º,  V,  e  10,  VI,  da

Constituição Estadual. Tal linha, ao superar o estorvamento que se procura escorar “a

priori”  e  completamente  no  princípio  da  subsidiariedade,  concede  espaço  para  a

análise de mérito como tal, relacionada ainda à legislação, obviamente, mas livre de

interferências e vetos que só fariam descaracterizar e obscurecer os seus domínio,

pertinência e necessidade.

Quanto ao mérito, fica evidente a procedência da proposição, pois oferece mais um

instrumento legal, de caráter preventivo, para coibir roubos e furtos nas regiões rurais

do Estado. Sua conveniência e oportunidade saltam à vista em face do crescimento

exponencial dos índices relativos a tais crimes, que vêm provocando preocupação e

insegurança  entre  proprietários  e  trabalhadores,  inclusive  relativos  a  riscos

individuais, além de prejuízos materiais e distúrbios no processo produtivo. A criação

de  uma  forma  de  controle  no  tráfego  de  máquinas  e  implementos  usados,  os

principais alvos dos assaltantes, permite às polícias estaduais a prerrogativa de exigir

documentação, tornando-se mais eficaz a sua ação.

O  estabelecimento  de  autorização  hábil  e  confiável,  expedida  por  órgão  de

segurança pública, possibilita o trabalho policial e dificulta o crime no próprio ato de

sua realização, dissuadindo-o, especialmente em algumas regiões do interior, onde a

carência de efetivos torna crucial a fiscalização nas vias de transporte. As regras para

a movimentação legal resguardam, porém, a atividade de empréstimo ou locação,

comuns  nas  épocas  de  plantio  e  colheita.  Eis  por  que  a  iniciativa  legislativa  é

relevante  para  a  sociedade  e  para  o  Estado.  Levando-se  em  conta  tais

considerações, entendemos que a proposição merece prosperar.

No  entanto,  vale  a  pena  apresentar-lhe  retoques,  visando  a  clarear  ou

complementar alguns dispositivos e melhor adequar a redação à técnica legislativa, o

que fazemos por meio do Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer.

Assim, trocamos a expressão “tratores e máquinas” por “máquinas e implementos”,

entendendo que “trator” pertence à categoria “máquinas” e objetivando abarcar uma

série de apetrechos de caráter complementar, sem capacidade motora própria.
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Na sequência,  adotamos  o  qualificativo  de  “agropecuário”  –  mais  genérico  que

“agrícola” –, adequado para nomear o conjunto das atividades rurais.

Depois, completamos a lista exemplificativa, adicionando-lhe “motores, picadeiras e

bombas hidráulicas”, que são os itens quantitativamente mais visados.

A seguir,  substituímos  “autoridade policial  a  que  esteja  jurisdicionada  a  pessoa

jurídica  ou  física  proprietária  do  maquinário  citado”  por  “autoridade  policial  com

jurisdição  sobre  o  território  onde  atua  o  solicitante”,  para  evitar  uma  incorreção

técnica, que concederia às polícias uma atribuição indevida, e eliminar a dispensável

subdivisão de pessoas em “jurídica e física”.

Ademais  acrescentamos,  entre as  exceções,  o óbvio  caso em que o transporte

ocorre internamente à propriedade rural, para evitar mal-entendidos ou abusos, e a

hipótese  de  ainda  haver  nota  fiscal  original  para  acompanhar  o  equipamento,

evitando para seus donos uma tarefa supérflua e desburocratizando o controle.

Por fim, estabelecemos que o descumprimento da obrigação implicará a retenção

da máquina ou implemento agropecuário em transporte, até a apresentação de um

dos documentos exigidos pela lei, com vistas a obstar o êxito da ação criminosa.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 729/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna  obrigatória  autorização  para  transporte  no  Estado  de  máquinas  e

implementos agropecuários usados.

A  Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Depende  de  autorização  o  transporte  no  Estado  de  máquinas  e

implementos agropecuários usados.

Parágrafo único – São considerados máquinas e implementos agropecuários, para

os  efeitos  desta  lei,  tratores,  colheitadeiras,  arados,  semeadeiras,  aplicadoras  de

defensivos,  motores,  picadeiras,  bombas  hidráulicas  e  outros  equipamentos  de

mesma espécie.

Art. 2º – A autorização de que trata esta lei será expedida por autoridade policial

com jurisdição sobre o território onde atua o solicitante, vedada qualquer cobrança de
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taxa.

Parágrafo único – Podem obter autorização permanente os solicitantes que alugam

máquinas e implementos agropecuários para outras pessoas.

Art.  3º  –  Fica  dispensado  da  obrigação  de  que  trata  esta  lei  o  transporte  de

máquinas  e  implementos  agropecuários  novos,  quando  realizado  diretamente  da

fábrica ou de revendedor autorizado, e usados, quando acompanhado de nota fiscal

original ou circunscrito à unidade rural onde trabalha o transportador.

Art. 4º – A fiscalização do cumprimento desta lei é atribuição das Polícias Militar e

Civil do Estado.

Art. 5º – O descumprimento da obrigação prevista nesta lei implica a retenção da

máquina ou implemento agropecuário em transporte, até a apresentação de um dos

documentos citados nos arts. 2o e 3o.

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Maria Tereza Lara, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - João Leite - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.781/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe "cria o Fundo

Estadual de Café – Fecafé”.

Publicada no "Diário  do Legislativo" de 9/2/2012, foi  a  proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

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 epígrafe visa instituir o Fundo Estadual de Café – Fecafé –, com

o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social, a competitividade e a

sustentabilidade da cadeia produtiva do café.
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A matéria objeto da proposição em estudo se insere no domínio de competência

legislativa estadual, conforme o disposto no inciso I  do art.  24 da Constituição da

República,  que  estabelece  competência  concorrente  para  legislar  sobre  direito

financeiro.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,  nada há que

impeça a proposição de tramitar nesta Casa.

Feitas essas ponderações, cumpre-nos proceder à análise da proposição, tendo em

vista as normas postas pela Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre

a instituição, gestão e extinção de fundos estaduais.

De acordo com o art. 3º do projeto de lei em exame, o Fecafé tem como finalidade

dar suporte financeiro a planos, programas, projetos e ações relacionados à cadeia

produtiva do café no Estado. Para tanto, o art. 4º, atendendo ao disposto no art. 4º,

IV, da Lei Complementar nº 91, de 2006, dispõe que serão recursos do : I - retornos

do principal e encargos dos financiamentos com recursos do Fundo; II  -  doações,

contribuições  ou  legados  de  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  públicas  ou  privadas,

nacionais ou estrangeiras; III - recursos provenientes de operações de crédito interno

e externo, firmadas pelo Estado e destinadas ao Fundo; IV - receitas oriundas das

multas aplicáveis aos beneficiários dos recursos, nos casos de irregularidades por

eles  praticada;  V -  o resultado das  aplicações  financeiras  de seus recursos;  VI  -

recursos previstos na Lei Orçamentária Anual; e VII - outros recursos.

O parágrafo único do art. 4º estabelece, na forma do art. 15 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, que o superávit financeiro do Fecafé, apurado ao término de cada

exercício fiscal,  será mantido em seu patrimônio,  ficando autorizada sua utilização

nos exercícios seguintes.

Os beneficiários do Fundo estão arrolados no art. 5º, compreendendo: I - pessoas

físicas  e  jurídicas  de  direito  privado  pertencentes  à  cadeia  produtiva  do  café  no

Estado; II - pessoas jurídicas de direito público estaduais ou municipais, observada a

legislação em vigor;  III  -  consórcios intermunicipais regularmente constituídos, que

tenham por objetivo atuar nas áreas do desenvolvimento da cadeia produtiva do café;

IV  -  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  sem  finalidade  lucrativa,  dedicadas  às

atividades da cadeia produtiva do café; e V - empresas públicas que desenvolvam
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projetos, programas e ações voltados ao fortalecimento da cadeia produtiva do café.

Tal previsão atende ao disposto no art. 4º, VI, da Lei Complementar nº 91, de 2006, o

qual determina que a lei  de instituição do fundo estabelecerá a indicação de seus

beneficiários.

O  Fecafé,  segundo  o  art.  6º  da  proposição,  terá  funções  programática,  de

financiamento e de contrapartida financeira assumida pelo Estado, em operações de

crédito  ou  em instrumentos  de  cooperação financeira  que tenham como objeto  o

financiamento de programas e projetos de desenvolvimento sustentável  da cadeia

produtiva do café.

Ressaltamos que a Lei Complementar nº 91, de 2006, prevê, em seu art. 3º, que os

fundos  desempenharão  predominantemente  as  funções  programática,  de

transferência legal, de financiamento e de garantia. Dessa forma, não há previsão da

função de contrapartida financeira, razão pela qual apresentamos a Emenda nº 1, de

forma a corrigir a denominação da função, que passa a ser de garantia. Além disso,

sugerimos a supressão da expressão “conforme normas previstas em regulamento”

do inciso I do art. 6º, uma vez que o art. 4º, II, da Lei Complementar nº 91 estabelece

que a lei  de  instituição do fundo deverá prever  os requisitos  para a liberação de

recursos.

No que diz respeito à aplicação dos recursos do Fundo, o art. 7º do projeto prevê as

modalidades reembolsável e não reembolsável. Tendo em vista a função de garantia

do Fundo, propomos, por meio da Emenda nº 2, ao final redigida, o acréscimo de

inciso ao artigo, explicitando tal modalidade de aplicação de recursos.

O art. 7º, parágrafo único, estabelece que, do total dos recursos não reembolsáveis

reservados  anualmente  ao  Fecafé,  1,5%  será  destinado  à  Secretaria  Executiva,

observado o inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 2006, que veda a

destinação de recursos de fundo para despesas com pessoal  ou custeio de seus

administradores,  com  exceção  de  fundo  que  exerça  função  programática  ou  de

transferência  legal.  Nesse  ponto,  entendemos  que  a  redação  do  artigo  deve  ser

alterada,  uma vez  que  a  lei  geral  dos  fundos  não  prevê  a  figura  da  Secretaria

Executiva entre os administradores de fundos. Assim, optamos por fazer referência

direta à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –, a
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quem compete,  nos  termos do parágrafo  único  do  art.  16  do  projeto,  exercer  as

atribuições de Secretaria Executiva do Fecafé. Em razão dessa mudança, a nova

redação proposta para o art. 16, constante da Emenda nº 3, redigida ao final, não

contempla o conteúdo do parágrafo único.

O art. 8º prevê que são administradores do Fecafé o gestor, o agente executor, o

agente  financeiro  e  o grupo coordenador,  com as  competências  dispostas  na  Lei

Complementar nº 91.

O Capítulo II do projeto cuida das normas relativas aos recursos reembolsáveis do

Fundo. Seu art. 9º estabelece as prioridades na aplicação desses recursos, na forma

de empréstimos para investimentos. Ressaltamos que o inciso V prevê que o Grupo

Coordenador  poderá  identificar  outras  prioridades,  o  que  está  de  acordo  com  a

competência prevista na alínea “c” do inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91.

O parágrafo  único  do referido  artigo  dispõe que as operações serão realizadas

segundo  regulamento  próprio  estabelecido  pelo  Grupo  Coordenador.  Conforme

veremos a seguir, o art. 10 do projeto dispõe sobre a forma de operação do Fundo no

que tange aos recursos reembolsáveis, razão pela qual o disposto no parágrafo único

torna-se desnecessário. Ademais, a forma de operação do Fundo não pode ser fixada

em regulamento, conforme dispõe o art. 4º, II, da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Assim, apresentamos a Emenda nº 4 no intuito de suprimir o referido parágrafo.

De acordo com o art. 10, na definição das modalidades operacionais específicas

dos  programas  de  financiamentos  reembolsáveis,  serão  observadas  as  seguintes

condições gerais: I - valor do financiamento limitado a 90% do investimento fixo e

semifixo e da aquisição de equipamentos; II - prazo total de, no máximo, 84 meses,

incluídas a carência e a amortização; III - juros de até 12% ao ano, calculados sobre o

saldo  devedor,  a  critério  do  Grupo  Coordenador,  no  caso  de  financiamento

reembolsável, sendo autorizada a aplicação de fator de redução, conforme normas de

programa específico; IV - garantias a serem definidas em regulamento de programas

específicos. Dessa forma, o dispositivo atende ao art. 4º, II e III, da Lei Complementar

nº 91, o qual estabelece que a lei de instituição do fundo deverá prever a sua forma

de operação, incluindo os requisitos para a concessão de financiamentos ou para a

liberação de recursos e o prazo para a concessão de financiamento.
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Pela  norma  do  art.  11  da  proposição,  no  caso  dos  recursos  reembolsáveis  do

Fecafé, o agente financeiro será o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais –

BDMG –, em cumprimento ao disposto no art. 6º da lei geral dos fundos. O mesmo

artigo, em seu parágrafo único, prevê a remuneração a que fará jus o BDMG pelos

serviços prestados como agente financeiro, conforme o art. 12 da Lei Complementar

nº 91, de 2006.

Além disso, consta no art. 12 que o BDMG atuará como mandatário do Estado para

contratar operação de financiamento com recursos reembolsáveis do Fecafé e para

efetuar  a  cobrança  dos  créditos  concedidos,  podendo,  para  tanto,  recorrer  às

medidas judiciais cabíveis. Tal disposição está de acordo com o art. 10, II, “a” e “b”, da

lei geral dos fundos, o qual determina que compete ao agente financeiro a celebração

de contrato em nome do fundo,  visando à  realização de financiamentos  e  outras

formas  de  transferência  de  recursos  do  fundo  e  à  promoção  da  cobrança

administrativa  e  judicial  de  financiamento  concedido  com  recursos  do  fundo,

observadas as normas legais pertinentes.

Segundo o  art.  13 da  proposição,  desde que haja  autorização prévia do Grupo

Coordenador, o BDMG poderá, observado o disposto em regulamento: I - aplicar suas

normas internas de recuperação de crédito em atos de cobrança, incluindo a inserção

dos devedores e seus coobrigados em órgãos de restrição ao crédito; II -  receber

bens  em  dação  em  pagamento  e  promover  sua  alienação  para  transferência  de

valores  ao  Fundo;  III  -  transigir,  com  relação  a  penalidades  decorrentes  de

inadimplemento do beneficiário, bem como repactuar prazos, forma de pagamento e

cálculo da dívida, observadas suas normas internas de recuperação de crédito; e IV -

repactuar prazos, forma de pagamento e demais condições financeiras de valores

vencidos e vincendos, podendo, nessa situação, ultrapassar os prazos máximos de

financiamento  previstos  em  lei.  Tais  disposições  encontram-se  de  acordo  com  o

disposto nas alíneas “c”, “d” e “e” do inciso II do art. 10 da Lei Complementar nº 91,

de 2006.

Ademais, poderá o agente financeiro debitar ao Fecafé os seguintes valores: I - os

gastos  com  a  manutenção  e  a  alienação  de  bens  recebidos  em  dação  em

pagamento,  desde  que  não ultrapassem  o valor  decorrente  da  alienação;  II  -  os
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saldos  de  contratos  de  financiamentos  vencidos  e  não  recebidos,  esgotadas  as

medidas  de  cobranças  administrativas  ou  judiciais  cabíveis;  III  -  os  valores

correspondentes a créditos irrecuperáveis e os caracterizados nos termos do disposto

no inciso II do § 3º do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000; e IV -

quantias despendidas em procedimento judicial.

As  prioridades  referentes  à  aplicação  dos  recursos  não  reembolsáveis  estão

dispostas no art. 14, que inaugura o Capítulo 3 do projeto.

Consta no art. 15 que, na definição das modalidades operacionais específicas dos

programas  de  financiamento  não  reembolsável,  será  observado  o  prazo  total  de

execução do projeto de, no máximo, 48 meses e que a definição das contrapartidas

para  fins  das  operações  de  financiamento  não  reembolsável  será  objeto  de

regulamento estabelecido pelo Grupo Coordenador.

Tendo em vista que o art. 4º, VI, “a”, da Lei Complementar nº 91 dispõe que a lei de

instituição do fundo estabelecerá a especificação, quando houver, de contrapartida a

ser  exigida  de  beneficiário  para  o  recebimento  de  recursos,  entendemos  que  a

disposição,  ao  remeter  a  matéria  a  regulamento,  não  atende  ao  disposto  na  lei

complementar citada. Em razão disso, de acordo com sugestão da Seapa, propomos

a inclusão de parágrafo no bojo do art. 15, bem como a inserção de um inciso no

mesmo artigo, com a previsão de contrapartidas, conforme a Emenda nº 6, ao final

deste parecer redigida.

Nos termos do art. 16, as funções de gestor e de agente executor do Fecafé serão

exercidas pela Seapa. Além disso,  ela atuará como mandatária do Estado para a

liberação de recursos não reembolsáveis.  Tendo em vista  que tal  dispositivo está

inserido no capítulo dedicado aos recursos não reembolsáveis, poder-se-ia entender

que a Seapa não exercerá as funções de gestor e agente executor relativamente aos

demais  recursos do fundo.  Para  que tal  interpretação seja afastada,  optamos por

retirar as disposições relativas a essa matéria do art. 16 e por inserir um artigo no

capítulo das disposições gerais. Por tal razão, apresentamos a Emenda nº 3.

O art. 17 cuida do Grupo Coordenador do Fecafé, estabelecendo sua composição,

o que está de acordo com os arts. 7º e 8º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Segundo  o  art.  18,  compete  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  –  SEF  –  a
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supervisão financeira do Fundo,  especialmente no que se refere à elaboração da

proposta orçamentária e do cronograma de receita e despesa.

As  penalidades  e  procedimentos  a  serem  aplicados  em  relação  aos  casos  de

inadimplemento e de irregularidades praticadas pelos beneficiários de recursos não

reembolsáveis serão definidos em regulamento, de acordo com o art. 19, o que vai de

encontro ao disposto no art. 4º, VI, “b”, o qual dispõe que a lei de instituição do fundo

estabelecerá a definição de sanções aplicáveis aos beneficiários dos recursos, nos

casos de irregularidades por eles praticadas. Por tal razão, sugerimos, por meio da

Emenda nº 7, a supressão do dispositivo.

Para que exista no texto da lei a previsão de sanções, propomos a inclusão, de

acordo com a orientação da Seapa, de parágrafo no art. 15, prevendo a penalidade

de  devolução  dos  recursos  no  caso  de  inobservância  do  prazo  de  execução  do

projeto, nos termos da Emenda nº 6. Salientamos que também houve a necessidade

de inserir um dispositivo no projeto prevendo as sanções no caso de inadimplemento

dos beneficiários de recursos reembolsáveis, o que fazemos por meio da Emenda nº

5.

O art. 20, por sua vez, determina que o Fundo terá o prazo de duração de 20 anos,

podendo ser prorrogado conforme disposto no § 2º do art. 18 da Lei Complementar nº

91, de 2006. O parágrafo citado dispõe que, ao término do período de vigência do

Fundo, o Poder Executivo poderá, por meio de decreto, prorrogar seu período de

vigência ou o prazo para a realização de operação de despesa uma única vez, pelo

período máximo de quatro anos.

Em caso de extinção do Fecafé, será aplicado o art. 18 da lei geral dos fundos.

Por fim, ressaltamos que a análise dos aspectos orçamentários e financeiros da

proposição  se  dará  no  âmbito  da  Comissões  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.781/2011 com as Emendas nºs 1 a 7, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Suprima-se  no inciso  I  do  art.  6º,  a  expressão  “conforme normas  previstas  em



624
____________________________________________________________________________

regulamento” e dê-se ao inciso III do mesmo artigo a seguinte redação:

“Art. 6º – (…)

III – de garantia, destinada a proporcionar garantias à realização de determinadas

operações ou projetos de interesse do Estado.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao art. 7º o seguinte inciso III:

“Art. 7º – (…)

III – como contrapartida financeira assumida pelo Estado em operações de crédito

ou  em  instrumentos  de  cooperação  financeira  que  tenham  como  objeto  o

financiamento de programas e projetos de desenvolvimento sustentável  da cadeia

produtiva do café.”.

EMENDA Nº 3

Substitua-se,  no  parágrafo  único  do  art.  7º,  o  termo “Secretaria  Executiva”  pelo

termo “Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento”, acrescente-

se, após o art. 8º, o seguinte artigo e dê-se ao art. 16 a seguinte redação:

“Art. ... – A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento exercerá

as funções de gestor e de agente executor do Fecafé, competindo-lhe:

I – providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no orçamento do Fecafé,

antes de sua aplicação;

II – apresentar a prestação anual de contas do Fecafé ao Tribunal de Contas do

Estado,  bem como outros  demonstrativos por  este solicitado a partir  de relatórios

elaborados pelo agente financeiro;

III  – organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e acompanhar sua

aplicação;

IV – responsabilizar-se pelo acompanhamento do cronograma físico dos programas

e projetos.

(…)

Art. 16 – A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento atuará

como mandatária do Estado para a liberação de recursos não reembolsáveis.”.

EMENDA Nº 4

Suprima-se o parágrafo único do art. 9º.
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EMENDA Nº 5

Acrescente-se, após o art. 10, o seguinte artigo:

“Art.  …  –  O  descumprimento  de  cláusula  do  contrato  de  financiamento  com

recursos do Fundo sujeita o beneficiário ao pagamento de multa e juros moratórios,

bem como à suspensão ou ao cancelamento de parcelas a liberar e à devolução dos

recursos, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das sanções cíveis, penais

e administrativas aplicáveis.”.

EMENDA Nº 6

Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:

“Art. 15 – Na definição das modalidades operacionais específicas dos programas de

financiamento não reembolsável, serão observadas as seguintes condições gerais:

I – prazo total de execução do projeto de, no máximo, quarenta e oito meses;

II – apresentação, pelos beneficiários, de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez

por cento) do valor das despesas.

§ 1º – O não cumprimento do prazo a que se refere o inciso I do “caput” sujeita o

beneficiário à devolução do recurso corrigido monetariamente.

§ 2º – A contrapartida para fins de operações de financiamento não reembolsável

poderá  dar-se  sob  a  forma de prestação  de serviços  ou  de  doação  de  terrenos,

máquinas e equipamentos, entre outras, com o acompanhamento e a aprovação do

Grupo Coordenador do Fecafé.”.

EMENDA Nº 7

Suprima-se o art. 19.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Gustavo  Valadares  -

Rosângela Reis - Glaycon Franco - André Quintão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 920/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 920/2011, de autoria do Deputad o Luiz Humberto Carneiro, que

dispõe sobre a denominação do prédio do presídio de Coromandel, situado nesse

Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,



626
____________________________________________________________________________

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 920/2011

Dá denominação ao prédio do presídio de Coromandel, localizado no Município de

Coromandel.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  denominado  Presídio  Sargento  Jorge  o  prédio  do  presídio  de

Coromandel, localizado no Município de Coromandel.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.964 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.964/2011, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac

–, com sede no Município de Perdões, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.964/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados – Apac – de Perdões, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Proteção e Assistência

aos Condenados – Apac – de Perdões, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.300 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.300/2011,  de  autoria  do  Deput ado Antonio  Lerin,  que dá

denominação  ao  anexo  presidiário  da  Penitenciária  Professor  Aluizio  Ignácio  de

Oliveira, localizado no Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.300/2011

Dá denominação ao anexo penitenciário da Penitenciária Professor Aluizio Ignácio

de Oliveira, localizado no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Anexo Penitenciário Dr. H elvécio Moreira de Almeida o

anexo da Penitenciária Professor Aluizio Ignácio de Oliveira, localizado na Avenida

Castro Alves, n° 400, Bairro Amoroso Costa, no Muni cípio de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.754 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.754/2011, de autoria do Deput ado Doutor Wilson Batista, que

declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep

-, com sede no Município de Tombos, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.754/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Conselho  Comunitário  de  Segurança

Pública - Consep -, com sede no Município de Tombos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Conselho Comunitário de

Segurança Pública - Consep -, com sede no Município de Tombos.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2012

ATAS

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/4/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, Inácio Franco e Bosco

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

Correspondência:  Mensagem  nº  220/2012  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

3.086/2012), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.087 a 3.095/2012 - Requerimentos nºs 2.912 a

2.940/2012  -  Requerimentos  da  Deputada Luzia  Ferreira  e  do  Deputado Fabiano

Tolentino e outros e dos Deputados Arlen Santiago, Doutor Viana e João Vítor Xavier

e outros, Arlen Santiago e outros, Durval Ângelo e outros, Gilberto Abramo e Dalmo

Ribeiro Silva - Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura, do Trabalho

e de Segurança Pública – Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Almir Paraca, Sebastião Costa, Elismar Prado e Sargento Rodrigues - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições – Designação de Comissões:

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição

nº 34/2012 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Gilberto Abramo, Dalmo Ribeiro Silva,

Arlen Santiago, Doutor Viana e João Vítor Xavier e outros, Arlen Santiago e outros e

Durval  Ângelo  e  outros  e  da  Deputada  Luzia  Ferreira  e  do  Deputado  Fabiano

Tolentino  e  outros;  deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimento  do

Deputado Pompílio  Canavez;  aprovação – Requerimento nº  1.918/2011;  discursos

dos Deputados Rogério Correia, Lafayette de Andrada e Sávio Souza Cruz; questão

de ordem; discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz, Ulysses Gomes e Bonifácio

Mourão;  votação  do  requerimento;  aprovação  –  Requerimento  nº  2.129/2011;

aprovação - Requerimento nº 2.130/2011; questão de ordem - 2ª Fase: Discussão e

Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de

Lei  nº  20.846;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  questão  de  ordem  -

Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Alencar da Silveira

Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira

-  Carlin Moura -  Carlos Henrique -  Carlos Mosconi  -  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 -

Gilberto Abramo -  Glaycon Franco - Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares -  Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de

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

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira

- Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h9min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

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.

Correspondência

-  O  Deputado  Fabiano  Tolentino,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:
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“MENSAGEM Nº 220/2012*

Belo Horizonte, 11 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  Projeto  de  lei  que  cria  o  cargo  de  Secretário  de

Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos.

A proposta tem por objetivo criar o cargo e o respectivo Gabinete de Secretário de

Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de  Investimentos,  com  a  finalidade  de

prestar  assessoramento  técnico  especializado  diretamente  ao  Governador,  em

matéria de investimentos no âmbito do Poder  Executivo,  além de coordenar  e de

promover a integração dos correspondentes projetos e ações, nos termos dos arts. 3º

e 4º da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Por fim, o Projeto prevê a criação do cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia

Civil,  no  intuito  de  promover  condições  de  aprimoramento  do  arranjo  diretivo  da

Instituição

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 3.086/2012

Cria  o  cargo  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito da Governadoria, o cargo de Secretário de Estado

Extraordinário para Coordenação de Investimentos, com as atribuições de:

I - coordenar as ações de desenvolvimento dos projetos de investimento no âmbito

do  Poder  Executivo,  prestando  assessoramento  técnico  especializado  ao

Governador;

II - articular-se com os órgãos e entidades do Poder Executivo com vistas à atuação

integrada para qualidade de investimentos;

III - acompanhar a implementação das diretrizes governamentais em relação aos
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projetos de investimento; e

IV - exercer atividades correlatas.

Parágrafo  único  -  O  exercício  das  atribuições  previstas  neste  artigo  se

compatibilizará  com  as  competências  dos  demais  órgãos  e  entidades  do  Poder

Executivo.

Art. 2º - O Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos

integrará a Câmara de Coordenação Geral,  Planejamento, Gestão e Finanças e a

Junta de Programação Orçamentária e Financeira de que tratam, respectivamente, os

arts. 9º e 13 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Art.  3º  -  Fica  criado  o  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para

Coordenação de Investimentos de que trata o art. 1º desta lei,  cuja estrutura será

estabelecida em regulamento.

Parágrafo único - Os cargos de provimento em comissão necessários à composição

da estrutura do Gabinete a que se refere o “caput” serão objeto de remanejamento de

que trata o art. 31 da Lei Delegada nº 174, de 29 de janeiro de 2007.

Art.  4º  -  Estende-se  ao  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para

Coordenação de Investimentos o disposto no inciso VI do art. 27 da Lei Delegada nº

180, de 2011.

Art.  5º - Fica criado o cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil,  cujo

titular  é  de  livre  nomeação  e  exoneração  do  Governador  do  Estado  dentre

integrantes, em atividade, da classe final da carreira de Delegado de Polícia.

Parágrafo único - Aplica-se ao Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil o disposto

no parágrafo único do art. 4º da Lei Delegada nº 101, de 29 de janeiro de 2003.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”.

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos
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oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.087/2012

Declara de utilidade pública a Associação Riobranquense de Proteção aos Animais

- Asoripa -, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Proteção  aos  Animais  –  Asoripa  –,  com  sede  no  Município  de  Visconde  do  Rio

Branco.

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

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: Fundada em 11/3/2000, a Associação Riobranquense de Proteção aos

Animais – Asoripa – tem o propósito de proteger os animais, fornecer-lhes assistência

veterinária, prevenir atos de abuso e maus tratos, promover eventos e campanhas

educativas, entre outras atividades que visem resguardar seus direitos.

Atendendo a cerca de 150 animais  por  mês,  que vivem nas  ruas da cidade,  a

Associação realiza um trabalho que repercute positivamente para toda a população

de Visconde do Rio Branco.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.088/2012

Dispõe sobre a disponibilização de assentos em locais que oferecem atendimento

ao público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  obrigados  a  disponibilizar  assentos  os  locais  que  oferecem

atendimento ao público.

Parágrafo  único  -  Os  assentos de que  trata  o  “caput”  deste  artigo  deverão ser

utilizados, preferencialmente, por idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo,



634
____________________________________________________________________________

pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

Art.  2º  –  O  número  de  assentos  a  serem  disponibilizados  será  definido  em

regulamentação, observando-se:

I – média de pessoas atendidas por dia;

II – tempo de espera por atendimento;

III – natureza e complexidade dos serviços prestados.

Parágrafo único - Os cálculos utilizados deverão ser expostos de forma ampla e

visível no local de atendimento.

Art. 3º – O descumprimento desta lei sujeita o infrator às seguintes penalidades:

I – no caso de pessoa física ou jurídica de direito privado, às penalidades contidas

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

II  -  no  caso  de  servidor  ou  de  chefe  responsável  pela  repartição  pública,  às

penalidades previstas na legislação específica.

Parágrafo único - As penalidades de que trata este artigo serão elevadas ao dobro,

em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  escopo  dar  maior  conforto  aos  usuários.

Priorizando a utilização de assentos por idosos, gestantes, pessoas com crianças de

colo,  pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida,  estar-se-ia garantindo maior

comodidade e segurança àqueles que precisam se deslocar para determinado local

para ser atendidos.

Independentemente de ser o fornecedor ou produtor pessoa física ou jurídica, de

direito  público  ou  privado,  é  necessário  o  atendimento  aos  preceitos  contidos  na

Constituição em seu art. 23, inciso II, e art. 24, inciso XIV, abaixo transcritos:

Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios:

II  -  cuidar  da saúde e  assistência pública,  da  proteção e garantia  das pessoas

portadoras de deficiência;

Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
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concorrentemente sobre:

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

O fornecimento de atendimento prioritário  não obsta o cumprimento do disposto

nesta  lei,  visto  que  muitas  vezes  existem  filas  até  mesmo  para  o  atendimento

prioritário, e aguardar o atendimento em pé é demasiadamente desconfortável para

deficientes físicos, idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo.

- 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 3.089/2012

Declara de utilidade pública a Liga Tricordiana de Companhia de Reis – Litricor –,

com sede no Município de Três Corações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Tricordiana de Companhia de

Reis – Litricor –, com sede no Município de Três Corações.

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

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2012.

Carlos Mosconi

Justificação:  A Liga Tricordiana de Companhia de Reis  – Litricor –, fundada em

2/6/91, é uma associação cultural civil com personalidade jurídica, regida pelo direito

privado, sem fins lucrativos, com sede no Município de Três Corações.

A referida Liga tem por fim promover, preservar e aprimorar a tradição cultural da

Festa  de Santos Reis,  através  do  seu desenvolvimento e  organização,  auxiliando

administrativamente, de forma consultiva, na direção das companhias associadas e

estabelecendo regras disciplinares de conduta às companhias e foliões.

Para  atingir  seus  objetivos,  a  Litricor  possui  uma  Diretoria  composta  pelo

Presidente, Vice-Presidente, 1º-Secretário, 2º-Secretário, 1º-Tesoureiro, 2º-Tesoureiro

e  Diretor  Jurídico,  sendo  que  nenhum  deles  recebe  honorários,  salários  ou

participação financeira em eventuais saldos de caixa.

- 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 3.090/2012

Declara de utilidade pública a Casa de Resgate Emanuel, com sede no Município

de Poços de Caldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

no Município de Poços de Caldas.

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

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2012.

Carlos Mosconi

Justificação: A Casa de Resgate Emanuel, fundada em 20/10/92, é uma associação

beneficente, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e cultural, com personalidade

jurídica  própria,  regida  pelo  direito  privado,  com sede  no  Município  de  Poços  de

Caldas.

A entidade tem como principal objetivo a recuperação de dependentes químicos. O

período  de  internação  de  cada  pessoa  é  de  no  mínimo  sete  meses  e,  havendo

necessidade, o prazo é prorrogado por um período maior. Também faz um trabalho de

assistência social às famílias carentes, às mães solteiras, aos jovens e às crianças

desamparadas.

Para  atingir  seus  objetivos,  a  Casa  de  Resgate  Emanuel  possui  uma Diretoria

composta  de  seis  membros,  distribuídos  da  seguinte  forma:  Presidente,  Vice-

Presidente, Secretário, 2º-Secretário, Tesoureiro e 2º-Tesoureiro, sendo-lhes vedada

qualquer remuneração ou distribuição de lucros, dividendos ou qualquer outra forma

de remuneração.

- 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 3.091/2012

Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio Social de Missionários a Serviço da

Evangelização - Gasmise -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



637
____________________________________________________________________________

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Grupo de Apoio Social de Missionários

a Serviço da Evangelização - Gasmise -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2012.

Jayro Lessa

Justificação: O Grupo de Apoio Social de Missionários a Serviço da Evangelização -

Gasmise  -,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,  é  entidade  civil  sem  fins

lucrativos,  partidários  e  ou  religiosos,  e  tem  por  objetivo  promover  gratuitamente

assistência à educação, à saúde, à segurança alimentar, aos direitos humanos, entre

outros. Além desses objetivos, também inclui os objetivos de promover a qualificação

e aperfeiçoamento de mão de obra profissional  como instrumento de combate ao

desemprego.

Assim, como disposto em seu estatuto social, o Gasmise, além dos objetivos acima

descritos, também desenvolve diversos programas sociais, prestando assim serviços

de reconhecido interesse publico.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde setembro de 2009, a referida

entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, razão pela qual faz jus ao título

declaratório de utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares 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 3.092/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Artesãos e Produtores de Paiva –

Aartprocap –, com sede no Município de Paiva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Artesãos e Produtores

de Paiva – Aartprocap –, com sede no Município de Paiva.

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

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2012.
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Rômulo Viegas

Justificação:  A Associação  de  Artesãos  e  Produtores  de  Paiva,  com  sede  no

Município  de  Paiva,  desenvolve  um  trabalho  brilhante  com artesãos  e  produtores

daquela cidade.

Tem como missão proporcionar melhoria do convívio entre a classe, melhorar a

condição da vida  dos familiares,  fomentar  e assistir  o  artesão e produtor  caseiro,

firmar convênio com associações congêneres e outras entidades de direito público,

defender o meio ambiente, apoiar a comercialização de produtos artesanais, além de

oferecer assistência jurídica, educacional, médica e odontológica gratuita à pessoa

carente. Por isso acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.093/2012

Declara de utilidade pública a Associação das Irmandades dos Congados de Nossa

Senhora do Rosário de Conselheiro Lafaiete e Região Mariana Oeste, com sede no

Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Congados de Nossa Senhora do Rosário de Conselheiro Lafaiete e Região Mariana

Oeste, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2012.

Glaycon Franco

Justificação: A Associação das Irmandades dos Congados de Nossa Senhora do

Rosário de Conselheiro Lafaiete e Região Mariana Oeste, com sede no Município de

Conselheiro Lafaiete, é uma entidade civil  sem fins lucrativos, de finalidade social,

cultural e desportiva.

A entidade encontra-se  em pleno e regular  funcionamento  há  mais  de um ano,
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sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por

objetivo a declaração de utilidade pública da referida entidade encontra-se legalmente

amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo meus nobres pares a aprovarem esta 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 3.094/2012

Estabelece as diretrizes para a inclusão do ensino de música nas escolas da rede

estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O ensino de música é obrigatório na educação básica nas escolas da rede

estadual de ensino e obedecerá às diretrizes desta lei.

Art.  2º  -  O  ensino  de  música  não  se  constituirá  como  disciplina  exclusiva  do

currículo, mas sim como uma das linguagens das artes, obedecidas as diversidades e

peculiaridades de cada comunidade escolar.

Parágrafo único - O objetivo do ensino de música não é de formar músicos, mas

disponibilizar os conhecimentos e práticas básicos para que o aluno possa conhecer,

experimentar e optar pelo seu desenvolvimento musical.

Art. 3º - Observado o prescrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino de

música  observará  a  compreensão  da  linguagem  musical  em  sua  diversidade  de

manifestações:

I - através da assimilação de conceitos básicos musicais;

II - com a experimentação musical a partir de instrumentos melódicos e rítmicos e;

III - com o tempo adequado para as práticas musicais.

Parágrafo único - O projeto político-pedagógico das unidades de ensino assegurará

a implementação do disposto nos incisos do “caput” deste artigo.

Art. 4º - Todos os alunos deverão ter, no mínimo, 15 (quinze) horas-aula e 5 (cinco)

horas de atividades extraclasse por ano,  com acesso individual  a um instrumento

musical, quer seja de sopro, metal, corda ou percussivo.
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Art. 5º - Atividades musicais utilizando a voz são importantes, entretanto, apenas a

utilização da voz como instrumento não atende os objetivos desta lei.

Art. 6º - Poderão ser computadas para efeito do art. 4º desta lei as atividades que

ocorram  no  contraturno  escolar,  no  Programa Escola  Viva  Comunidade  Ativa,  no

Programa  Educação  em  Tempo  Integral  ou  programas  em  parceria  com  outras

secretarias de Estado.

Art.  7º - Para os alunos que, nesta data, estejam cursando as séries iniciais do

ensino fundamental, as metas do projeto político-pedagógico e a grade curricular das

unidades de ensino relativas a música contemplarão, no mínimo, o seguinte:

I - a percepção e o reconhecimento pelo aluno dos princípios básicos de música,

tais como: pulso, andamento, duração, timbres, intensidade e altura dos sons;

II - ensino dos elementos básicos da música tais como: pauta musical, clave de sol,

escala  de  dó  maior  e  escala  de  lá  menor,  compassos  simples  2/4,  3/4  e  4/4,

semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia e sua execução prática, bem

como solfejo elementar;

III - o aluno deverá ser capaz de combinar e executar os princípios elencados no

inciso  anterior  em  instrumentos  melódicos,  em  nível  musical  básico,  de  forma

individual ou coletiva, condizente com as habilidades relativas a sua faixa etária.

Art.  8º  -  Para  os  alunos  que,  nesta  data,  estejam cursando as  séries  finais  do

ensino fundamental e o ensino médio, as metas do projeto político-pedagógico e a

grade curricular das unidades de ensino relativas a música contemplarão, no mínimo,

o seguinte:

I - o aluno deverá ser capaz de perceber e reconhecer os princípios harmônicos da

música, ou seja: acordes maiores, acordes menores, escalas, harmonia geral básica;

II - o aluno deverá ser capaz de executar instrumentos harmônicos e melódicos, em

nível musical básico e intermediário, de forma individual e coletiva, condizente com as

habilidades relativas a sua faixa etária;

III - o aluno deverá ser capaz de ler e escrever músicas, seja através de processos

formais ou informais.

Art. 9º - No ensino médio, a partir de 2017, o ensino musical será preferencialmente

técnico e dedicado a um instrumento musical, nos moldes do ensino técnico e será
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ofertado aos alunos que demonstrarem aptidão musical.

§  1º  -  A demonstração  de  aptidão  musical  será  aferida  junto  aos  alunos  que

concluírem o ensino fundamental, os quais serão avaliados por educadores musicais

com formação superior, com base em critérios definidos pelo Conselho Estadual de

Educação.

§ 2º - Os alunos que demonstrarem aptidão musical terão prioridade na matrícula

nos conservatórios ou escolas públicas de música.

§ 3º - Caso não existam vagas suficientes nos conservatórios ou escolas públicas

de  música,  caberá  ao  Estado  matriculá-los  em  escolas  privadas  devidamente

habilitadas ao ensino médio da música.

Art. 10 - Consideram-se habilitados para o ensino de música no ensino fundamental

aqueles que:

I - possuírem, no mínimo, o curso técnico de música;

II - forem aprovados em processo de formação continuada em música;

III - possuírem licenciatura plena em pedagogia ou em outra área que os habilite a

lecionar  e  ao  mesmo  tempo  possuam  notório  saber  musical,  atestado  por  um

educador musical formado em nível superior, com base em critérios definidos pelo

Conselho Estadual de Educação.

Art.  11 -  Objetivando tornar  o ensino da música atrativo aos alunos,  bem como

facilitar o atendimento desta lei pelas unidades de ensino e a utilização de soluções

de  ensino  à  distância,  o  uso  do  laboratório  de  informática  e  de  softwares

especificamente desenvolvidos para tal finalidade será computado para atendimento

do art.  4º  desta lei,  desde que regulamentado através de resolução do Conselho

Estadual de Educação.

Parágrafo  único  -  A utilização  de  soluções  de  ensino  à  distância  obedecerá  a

legislação atinente à matéria.

Art.  12 - Fica autorizado o Poder Executivo a efetuar contratação temporária de

professor de música, com a habilitação prevista no art. 10 desta lei, por necessidade

de  excepcional  interesse  público,  até  a  realização  de  concurso  público  para

preenchimento do cargo.

Art.13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 17 de abril de 2012.

Bosco

Justificação: A educação deve ser vista como um processo global, progressivo e

permanente, que necessita de diversas formas de estudos para seu aperfeiçoamento,

pois  em  qualquer  meio  sempre  haverá  diferenças  individuais  e  diversidade  das

condições ambientais que necessitam de um tratamento diferenciado. Neste sentido

deve-se  desencadear  atividades  que  contribuam  para  o  desenvolvimento  da

inteligência e do pensamento crítico do educando, como práticas ligadas à música,

pois  a música torna-se uma fonte para transformar o ato de aprender  em atitude

prazerosa no cotidiano do professor e do aluno.

O ensino  de  música  tem  por  objetivos  gerais  abrir  espaço  para  que  os  alunos

possam se expressar e se comunicar através dela, bem como promover experiências

de  apreciação  e  abordagem  em  seus  vários  contextos  culturais  e  históricos.  O

exercício de uma percepção crítica das transformações que ocorrem na natureza e na

cultura pode criar condições para que os alunos percebam o seu comprometimento

na manutenção de uma qualidade de vida melhor.

O ensino  de  música  contribui  na  formação  pessoal,  trazendo alegria  à  vida  da

criança,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  da  coordenação  sensório-motora,

disciplinando emoções; contribui na formação cultural, despertando o senso rítmico,

desenvolvendo a  sensibilidade  musical,  baseada  no  ritmo,  no  som e  na  palavra;

contribui na formação social, estimulando o perfeito convívio coletivo.

Atendendo a tais pressupostos, a Lei Federal nº 11.769, de 2008, torna o ensino de

música obrigatório como componente curricular da disciplina Artes. Neste contexto há

um vazio sem resposta. Como tornar realidade o disposto na lei federal? Quais são

as  ações  necessárias  para  atender  aos  princípios  norteadores  dos  Parâmetros

Curriculares Nacionais? Como enclausurar a oposição entre música popular e música

erudita de forma a atender aos princípios referidos no parágrafo anterior?

Como o ensino de música pode colaborar para que jovens e crianças compreendam

a  música  como  algo  significativo  na  vida  de  pessoas  e  grupos,  uma  forma  de

interpretação do mundo e de expressão de valores, um espelho que reflita sistemas e

redes  culturais  e  que,  ao  mesmo  tempo,  funcione  como uma janela  para  novas
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possibilidades de atuação na vida?

Este projeto de lei  pretende responder  a  esses questionamentos.  Acrescente-se

que uma análise acurada deste projeto de lei chega à conclusão de que não existe

aumento de despesa, pois ele apenas e tão somente estabelece diretrizes; a despesa

é preexistente, desde que se instituiu a obrigatoriedade do ensino de música, através

da legislação federal.

Pela relevância da proposição, solicitamos aos nobres pares uma análise detalhada

que culmine com sua aprovação, se necessário com aprimoramento, pois “o caminho

se faz ao caminhar”.

- 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 3.095/2012

Autoriza o Poder Executivo a aplicar multa às entidades de prática esportiva de

qualquer natureza ou modalidade em razão de ilícitos praticados por seus torcedores

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A entidade de prática esportiva de qualquer natureza ou modalidade que

permitir,  incentivar,  colaborar  ou  deixar  de  coibir  ilícitos  praticados  por  seus

torcedores ficará sujeita às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão de repasses de verbas públicas ou incentivos fiscais estaduais por

até seis meses.

§ 1º - Para os fins desta lei, caracteriza ilícito:

I - a promoção de tumulto ou a prática ou a incitação à violência;

II  -  a  invasão  de  local  restrito  aos  competidores,  árbitros,  fiscais,  dirigentes,

organizadores ou jornalistas.

§ 2º - A advertência somente será aplicada quando o ilícito não for consumado e

não houver vítimas ou danos patrimoniais.

§ 3º - A multa será aplicada quando a entidade for reincidente ou no caso de haver

vítimas ou danos patrimoniais e terá o valor de 1.000 Ufirs (mil Unidades Fiscais de
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Referência)  a  10.000  (dez  mil)  Ufirs,  graduada  de  acordo  com  a  gravidade  da

infração,  a  natureza  do  evento  e  a  condição  econômica  da  entidade,  mediante

processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa e contraditório.

§ 4º - A suspensão de repasses de verbas públicas será aplicada, sem prejuízo da

multa, na hipótese de reiterado descumprimento das disposições desta lei.

§ 5º - As disposições deste artigo aplicam-se às torcidas organizadas, definidas no

art. 39-A da Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003 (Estatuto do Torcedor),

incluído pela Lei Federal nº 12.299, de 27 de julho de 2010, no que concerne aos

seus membros ou associados.

Art. 2º - Aplicada a multa e não paga, será ela inscrita na dívida ativa do Estado e

cobrada nos moldes da legislação pertinente.

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

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2012.

Arlen Santiago

Justificação:  Os  recentes  episódios  de  violência  protagonizados  por  torcedores

demonstram a necessidade de o poder público adotar medidas ainda mais enérgicas

para combatê-la.

Os Estados e  o  Distrito  Federal  podem legislar  concorrentemente  com a  União

sobre  desporto  (art.  24,  IX,  da  Constituição  Federal),  o  que  é  corroborado  pelo

Estatuto do Torcedor (Lei Federal nº 10.671,  de 2003),  em seu art.  37, § 2º,  que

permite a todos os entes da Federação a instituição de multa pelo descumprimento

de suas disposições.

A experiência  tem  demonstrado  que  uma  das  formas  mais  eficazes  de  coibir

práticas ilícitas é a instituição de multa ou prestação pecuniária, pois a diminuição

patrimonial do infrator é, na maioria das vezes, a sua principal preocupação.

Desta forma, proponho este projeto com o objetivo de aprimorar os mecanismos de

combate à violência, principalmente nos estádios de futebol.

- 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.

REQUERIMENTOS

Nº  2.912/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

implementação do programa Academia  da  Cidade no antigo prédio  do  Centro  de

Saúde Vila Imperial, no Bairro Madre Gertrudes. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  2.913/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

substituição do poste de luz de madeira localizado na Av. Imperial,  próximo ao nº

2.718, no Bairro São Sebastião, o qual está em mau estado de conservação.

Nº  2.914/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

recuperação da passarela de pedestres que liga a Av. Visconde de Ibituruna à Rua

Arquiteto Morandi, no Bairro Barreiro.

Nº 2.915/2012, dos Deputados Fabiano Tolentino, Neider Moreira e Antônio Carlos

Arantes, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de

providências  para  que  verifique  a  possibilidade  de  disponibilizar,  no  "site"  dessa

Secretaria, todas as informações sobre o contrato de concessão da Rodovia MG-050.

Nº 2.916/2012, dos Deputados Fabiano Tolentino, Neider Moreira e Antônio Carlos

Arantes, em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de

providências para que se verifique a possibilidade de fazer a revisão do contrato de

concessão da Rodovia  MG-050,  repactuando o cronograma de obras firmado por

ocasião da assinatura do contrato.

Nº 2.917/2012, dos Deputados Fabiano Tolentino, Neider Moreira e Antônio Carlos

Arantes, em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de

providências para que se verifique a possibilidade de fazer a revisão do contrato de

concessão da Rodovia MG-050 de modo a incluir a duplicação dessa rodovia até o

Município de Divinópolis.

Nº 2.918/2012, do Deputado Bosco, em que solicita seja encaminhado à Diretoria-

Geral do DNIT, com envio de cópia à Superintendência Regional dessa autarquia,

pedido  de  providências  para  a  instalação de radares  eletrônicos  na  BR-262,  nos

pontos críticos compreendidos entre os Km 501,5 e 723. (- Distribuídos à Comissão

de Transporte.)

Nº 2.919/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto
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de congratulações com o governo dos EUA pela decisão de instalar consulado desse

país em Belo Horizonte. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Jayro Lessa. Anexe-se ao Requerimento nº 2.898/2012, nos termos do § 2º

do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 2.920/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais

pelo Dia do Contabilista. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  2.921/2012,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para que encaminhe

ao  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  proposta  de  alteração  do Convênio

ICMS  03/07,  celebrado  pelos  Estados  e  pelo  Distrito  Federal,  substituindo  a

expressão "pessoas com deficiência física" por "pessoas com deficiência", para que

todas as pessoas com deficiência possam obter  isenção do ICMS na compra  de

veículo automotor novo. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  2.922/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Sra.  Janaine  Brandão,  Promotora  da  Comarca  de  Lagoa  Santa,

pedido  de  informações  sobre  todos  os  termos  de  ajustamento  de  conduta,  com

cópias, por ela emitidos como membro do Ministério Público local.

Nº  2.923/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Governador do Estado pedido de informações, com cópia, do resultado da auditoria

determinada pelo Governador e realizada pela Controladoria-Geral do Estado para

apuração de denúncias  de  sobrepreço,  direcionamento de  licitações,  dispensa de

licitações e outras irregularidades supostamente cometidas pela Fundação Ezequiel

Dias. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  2.924/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  o  credenciamento  do  Centro

Radiológico de Perdizes para a realização de exames de mamografia.

Nº  2.925/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Edmilson Migowski, Diretor do Instituto de Pediatria

do Hospital Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela

atitude corajosa de colaborar  com a  reportagem  que  denunciou  a  corrupção nas
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licitações em hospitais públicos.

Nº  2.926/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Pedro Leopoldo pedido de providências

para agilizar  a apuração das denúncias  sobre ameaças e crimes perpetrados por

José Alves da Silva Neto e Lucas Geraldo da Silva, especialmente contra o Vereador

Vanderlei Dias Gonçalves, Cláudia Marques de Oliveira e moradores da Comunidade

Quilombo de Pimentel.

Nº  2.927/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG e ao Comando da 182ª Cia. do 36º BPM

da PMMG pedido de providências para intensificar o acompanhamento preventivo

das ameaças que estariam sendo dirigidas ao Vereador Vanderlei Dias Gonçalves, a

Cláudia Marques de Oliveira e aos moradores da Comunidade Quilombo de Pimentel,

em Pedro Leopoldo.

Nº  2.928/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e ao

Incra-MG pedido de providências para agilizar o laudo antropológico e a delimitação

das terras da Comunidade Quilombo de Pimentel, na zona rural de Pedro Leopoldo.

Nº  2.929/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Sr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Coordenador do Centro

Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários, pedido de providências

para  averiguar  a  denúncia  de  violações  de  direito  de  posse  e  ameaças  na

Comunidade Quilombo de Pimentel, localizada na zona rural de Pedro Leopoldo.

Nº  2.930/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Sr.  Thiago Dutra Vaz de Souza,  Defensor  Público  do  Núcleo de

Direitos  Humanos  da Defensoria  Pública  do  Estado,  pedido  de  providências  com

vistas  à  sua  atuação  na  defesa  dos  direitos  fundamentais  dos  moradores  da

Comunidade Quilombo de Pimentel, localizada na zona rural de Pedro Leopoldo.

Nº 2.931/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG  pedido  de  providências  para  agilizar  a  pavimentação  do  trecho

compreendido entre os Municípios de Itabira e Itambé do Mato Dentro, constante do

Proacesso.
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Nº 2.932/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências com relação à situação da Rodovia MG-32.

Nº 2.933/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG  pedido  de  providências  para  que  seja  refeita  pesquisa  para  apurar  a

quantidade  de  passageiros  que  viajam  em  pé  nos  ônibus  da  linha  Caeté-Belo

Horizonte.

Nº 2.934/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para a implantação de linha de ônibus ligando o

Bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, a Belo Horizonte.

Nº 2.935/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para o início das obras de duplicação da Rodovia

MG-050.

Nº 2.936/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido de  providências  com relação à  paralisação das

obras de duplicação da Rodovia MG-6.

Nº 2.937/2012, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Maria Céres Pimenta Spínola Castro, Secretária Adjunta

de Educação, pela implantação do Fórum Estadual de Educação de Minas Gerais.

Nº 2.938/2012, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Instituto  Metodista  Izabela  Hendrix  pela  realização  de

campanha educativa visando a conscientização de motoristas e pedestres quanto ao

respeito à faixa de pedestre.

Nº 2.939/2012, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Secretaria de Educação pelo trabalho dos professores da rede

estadual de ensino que resultou na quinta vitória consecutiva de alunos do Estado na

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.

Nº  2.940/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências com

vistas à realização de convênio com o Ministério Público para a adoção de medidas,

em conjunto com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora

de Deficiência e o Procon Estadual, visando garantir às pessoas com deficiência o
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acesso  a  produtos  específicos  para  elas  e  assegurar  maior  divulgação  de  seus

direitos, inclusive o de acesso a estabelecimentos comerciais.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Luzia Ferreira e

do Deputado Fabiano Tolentino e outros  e dos Deputados Arlen  Santiago,  Doutor

Viana e João Vítor Xavier e outros, Arlen Santiago e outros, Durval Ângelo e outros,

Gilberto Abramo e Dalmo Ribeiro Silva.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Cultura, do

Trabalho e de Segurança Pública.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Obrigado, Presidente José Henrique. Ficamos felizes com

o seu pronto restabelecimento. Quero apenas lamentar mais um acidente, atingindo

vários veículos, que acaba de acontecer no Anel Rodoviário, em lugar onde sabemos

de antemão que vão acontecer acidentes: a descida para o trevo do Bairro Betânia.

Os caminhoneiros  têm solicitado uma rampa de escape para aquele  local,  o  que

evitaria esses acidentes, mas isso ainda não foi feito. Assim, lamentavelmente, hoje

tivemos um grande gasto ali, na descida para o trevo do Betânia, com muita perda

material e muitas pessoas feridas. Obrigado, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O  Deputado  Almir  Paraca*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

estamos  fazendo  uso  da  tribuna  nesta  tarde  particularmente  por  duas  questões.

Primeiro, para tratar do tema da conferência internacional Rio+20, associado a outro

tema que temos trabalhado durante nosso mandato nesta Casa, talvez o principal

tema  do  nosso  trabalho,  que  diz  respeito  às  tecnologias  sociais.  E  também  a

aderência do que abordaremos aqui à proposta da atuação estratégica da Assembleia

no que diz respeito ao combate à pobreza e à miséria no Estado de Minas Gerais.

Somando os esforços do governo federal e do governo do Estado, poderemos atingir

essa grande meta apresentada para o conjunto da população brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, queremos dizer, primeiro, que o nosso projeto de lei das

tecnologias  sociais,  que propõe uma política estadual  de tecnologias  sociais  para
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Minas, já está com parecer em todas as comissões, apto, assim, a vir a Plenário.

Creio  que  precisaríamos,  então,  esclarecer  tal  proposta,  porque  o  conceito  de

tecnologias sociais é um conceito que vem ganhando reconhecimento, credibilidade e

se  afirmando  no  campo  das  políticas  públicas.  O  governo  federal,  de  maneira

particular, vem adotando esse conceito de tecnologias sociais e orientando parcela

significativa  dos  seus  esforços  na  área  social  para  privilegiar  intervenções,

abordagens para fortalecer o desenvolvimento comunitário e soluções para pequenas

comunidades no interior do Brasil utilizando as tecnologias sociais. Como exemplo,

cito aqui uma tecnologia social já bastante conhecida de todos: as cisternas de placas

para armazenamento de água de chuva. Tal tecnologia vem sendo disseminada há

muitos anos pela Articulação no Semi-Árido - ASA -, numa rede que congrega mais de

700  organizações  de  cunho  popular,  comunitário,  social  e  pastoral  em  todo  o

semiárido brasileiro e que teve como grande bandeira - ainda por ser alcançada, mas

já com números bastante significativos - o que diz respeito ao programa Um Milhão

de Cisternas. E agora, no programa Água para Todos, uma das ações priorizadas é

exatamente a tecnologia social difundida pela ASA em todo o Nordeste brasileiro.

Esperamos que essa discussão de fato subsidiada pelas tecnologias sociais para o

combate à pobreza, para superar a pobreza alcance a conferência Rio+20. Portanto,

o que propomos, o que estamos articulando junto à Presidência da Casa é um fórum

técnico  que  acolha  essa  discussão  das  tecnologias  sociais,  que  são  soluções

simples, baratas, soluções que promovem o intercâmbio do conhecimento tradicional

popular com o conhecimento acadêmico, científico; que podem ser apropriadas pelas

comunidades,  pelas  lideranças,  de  forma  a  se  emanciparem  daquela  assistência

técnica convencional,  tradicional,  e  que são soluções para  os  diversos problemas

sociais  das  pequenas  comunidades  brasileiras,  como  energia,  água,  saúde,

educação, moradia. Portanto, são soluções que vão nessa direção.

Gostaríamos  de  deixar  aqui  o  convite  aos  nobres  colegas  para  nos  ajudar  na

organização  desse  fórum  técnico  e  tirarmos  aqui  proposições  assentadas  em

propostas  que já  passaram pelas  comissões  da Assembleia,  para que  tenhamos,

efetivamente,  uma  participação  qualificada  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas

Gerais nessa grande conferência internacional Rio+20, que vai tratar das questões
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ambientais de todo o planeta.

O segundo ponto que queria tratar, Sr. Presidente, diz respeito à dívida, só que não

exatamente à dívida do Estado, que é um ponto polêmico que está absorvendo os

debates na Assembleia nos últimos dias. Queria falar da dívida do Estado, mas com a

minha cidade de Paracatu. Desde o início do nosso mandato na legislatura passada,

temos feito gestão tentando sensibilizar os vários órgãos do governo do Estado que

têm relação com essa questão para a  necessidade premente de  se  instalar  uma

unidade do Corpo de Bombeiros na nossa querida Paracatu. Já tínhamos razões para

isso, em função do histórico da cidade, da sua população, da distância de mais de

100km da unidade do Corpo de Bombeiros  instalada na região,  em Unaí.  Então,

recentemente,  no  final  do  ano  passado,  Paracatu  foi  elevada  à  categoria  de

monumento nacional, em função do patrimônio histórico e arquitetônico do barroco,

singelo, mas muito bonito, da minha cidade. Ontem estivemos com o Comandante-

Geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Cel. Sílvio Antônio de Oliveira Melo,

mais uma vez, para argumentar e apresentar a necessidade de Paracatu, que, além

da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, tem também a necessidade

de viabilizar voos domésticos no aeroporto local. Uma demanda concreta, represada

há muito tempo, que está no aguardo dessa solução. Portanto, a dívida do Estado de

Minas Gerais com a nossa querida Paracatu continua em aberto, e esperamos que o

governo esteja, a esta altura, sensibilizado o suficiente para atender a essa demanda

justa, legítima e absolutamente fundamental para atender a nossa comunidade de

Paracatu.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Deputado Almir Paraca, parabenizo V.

Exa.  pelo  pronunciamento.  Realmente o Deputado Almir  Paraca é um lutador  em

defesa de Minas Gerais, em defesa da sua região de Paracatu, um amante das artes,

da  cultura,  e  defensor  também  do  meio  ambiente.  Parabenizo  V.  Exa.  porque

realmente o acesso à água potável  é um direito  humano e um serviço essencial.

Então, realmente a nossa luta em defesa principalmente do acesso à água potável e

à energia elétrica, com modicidade tarifária, já é antiga. Estivemos, no último dia 3,

em mais uma audiência pública na Aneel em Brasília, discutindo o reajuste anual da

Cemig, que solicitou o aumento de 5,48% e acabou ficando em 3,85%. Conseguimos
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ganhar uma representação, tanto minha como do Deputado Weliton Prado, pois a

Cemig queria cobrar o retroativo referente a PIS e Cofins desde 2004. Queria onerar

ainda mais a nossa conta, que é uma das mais caras do mundo, a mais cara do

Brasil.  É  uma luta  permanente  nossa para  que seja reduzida  a  tarifa  de  energia

elétrica,  tão  cara,  o  imposto  mais  caro  do  Brasil,  também  de  Minas  Gerais,  e  a

Copasa vai  na  mesma direção.  O povo de Minas  Gerais  sabe  como é  sofrido e

sacrificado em relação à tarifa de água da Copasa.

Gostaria de aproveitar a oportunidade, Deputado Almir Paraca, e convidar V. Exa. e

todos para uma audiência pública que realizaremos na próxima quinta-feira. Daremos

início a um ciclo de debates, em todas as regiões do Estado de Minas Gerais, para

discutir o ensino de música nas escolas. Vamos debater a implementação da Lei nº

11.769, de 2008. Inclusive fui autor do projeto que dispõe sobre a educação para as

artes, quando Deputado Federal, o qual originou a Lei nº 11.769. Então, o conteúdo

de música  passa a ser  obrigatório  em toda a rede de educação básica do País.

Quando aprovamos a lei, colocamos três anos para que os Estados pudessem se

preparar para implementar a lei.

Infelizmente, Minas Gerais não se preparou. Já se passaram três anos, e o prazo

venceu em agosto de 2011. Vamos percorrer o Estado, aliás, já realizamos um debate

público  nesta  Casa,  e  queremos  discutir  com  o  Estado  de  que  maneira  está  se

preparando para implementar o ensino de música na escola. Isso melhorará muito a

qualidade  do  nosso  processo  de  ensino,  pois  será  trabalhada  a  sociabilidade,  a

concentração dos alunos e a inteligência. É ensinar Física, Química, Matemática por

meio da Música, ou seja,  utilizá-la  como ferramenta pedagógica, pois  ela tem um

poder muito grande de ajudar na melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

Esse  debate  será  feito  em  Paracatu.  Quero  convidar  V.  Exa.,  que  realiza  um

trabalho muito forte em defesa da cultura e dos grupos culturais, de incentivo e apoio

aos grupos culturais e aos nossos artistas naquela região. Será uma grande honra

contar com a parceria e o apoio de V. Exa. nessa discussão. O debate ocorrerá na

próxima quinta-feira, na Câmara Municipal, a partir das 9 horas. Promoveremos essa

discussão em todo o Estado e queremos que o governo cumpra a lei.  Da mesma

forma, temos realizado um debate intenso sobre o piso salarial nacional da educação.



653
____________________________________________________________________________

Minas Gerais é um Estado que não cumpre nada do que diz a lei federal em relação

ao  piso  da  educação.  Infelizmente,  os  nossos  professores  tiveram  de  acatar  a

imposição  do  Estado  com  lei  que  foi  votada  pela  Assembleia,  que  obrigou  o

pagamento do subsídio, que não respeita a lei do piso salarial. Não abandonaremos

essa  discussão  e  estamos  debatendo  esse  assunto  em  todas  as  cidades  com

professores e educadores que têm o direito de ter o seu piso salarial implementado

em Minas Gerais. Isso vale para todos os Estados e todos os governos, seja do PT,

seja  do  PSDB,  seja  do  DEM,  não  importa,  pois  é  uma  lei  federal  da  qual  não

abriremos mão.

Da  mesma  forma,  a  lei  do  ensino  de  música  na  escola  que  é  também  uma

proposição que contribui para melhorar o processo de ensino e aprendizagem em

nosso  país.  Queremos  que  essa  lei  também  seja  cumprida  no  Estado.  Portanto,

convido  todos,  e  principalmente  V.  Exa.,  para  participar  da  nossa  discussão  em

Paracatu. Obrigado.

O Deputado Almir Paraca* – Agradecemos ao Deputado Elismar Prado o convite.

Deputado,  já  planejamos  participar  da  audiência  pública  em  Paracatu,  pois

acreditamos que o tema é absolutamente propício e oportuno. Colaboraremos para

que esse debate alcance toda a região Noroeste e fortaleça os instrumentos para

viabilizarmos  essa legislação do ensino  de música  nas escolas,  que entendemos

absolutamente  necessária  para  melhorar  a  qualidade  da  educação  no  Estado de

Minas e no Brasil.

O  Deputado  Ulysses  Gomes  (em  aparte)*  –  Deputado  Almir  Paraca,  queria

parabenizá-lo.  Considero  importante  esse tema que  V.  Exa.  nos  trouxe.  Estamos

passando por esse problema em todo o País. A Assembleia tem levantado a questão

da dívida. A nossa bancada tem deixado muito clara a nossa posição, ou seja, de

posicionarmo-nos  a  favor  dessa  negociação.  Agora  é  fundamental  levantar  os

problemas que há no Estado.

V. Exa. nos trouxe aqui a dívida que o Estado tem com sua cidade. Eu poderia

destacar diversas outras cidades. Estou me lembrando da cidade de Pouso Alegre,

no Sul de Minas, cujo aeroporto há 14 anos não recebe um centavo de investimento

do Estado. Podemos nos lembrar da dívida que tem o Estado com o investimento da
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saúde. Além disso, em seu relatório,  o Tribunal de Contas deixou muito claro que

Minas Gerais não atende ao índice constitucional de 12% e há irregularidades. O

próprio parecer do Tribunal de Contas alega a dívida que o Estado de Minas Gerais

tem com o investimento da educação no Estado. No ano passado, tivemos o exemplo

nesta Casa de toda a disputa referente ao salário dos professores e a dívida que

Minas Gerais tem com essa classe de trabalhadores, sobretudo, com o investimento

da educação. O próprio parecer do Tribunal de Contas referente às contas de 2010

alerta claramente que Minas Gerais não investe o mínimo constitucional na área da

educação.

São  esses  os  dados  que  Minas  também  deve  apresentar  e  esta  Casa  precisa

debater.

Se é importante discutir a dívida com a União - e é para o Estado de Minas Gerais -,

outros critérios e outras formas são fundamentais. Mas é fundamental também que

discutamos a fundo com os mineiros a dívida que Minas tem com as políticas públicas

no Estado e o  endividamento discutido nesta Casa nos últimos dois  governos do

Estado. E temos ainda na pauta desta Casa mais propostas de endividamento em

tramitação. São temas como esses que esta Casa deve trazer à tona, e não apenas

querer dividir a responsabilidade dessa dívida de forma subliminar.

Minas é responsável,  assim como também o são os dois governos anteriores e

este, que também tem uma responsabilidade muito grande com essa dívida. E é de

forma clara, aberta e transparente que traremos os mineiros para debater aqui.

Parabenizo V. Exa. por essa manifestação.

O Deputado Almir Paraca* – Agradeço ao Deputado Ulysses Gomes. Para finalizar,

já que aumentou o número de pares presentes no Plenário desde o momento em que

comecei a falar até agora, gostaríamos de reforçar o convite ao público sobre o tema

das tecnologias sociais, a superação da miséria e da pobreza e a relação disso com a

Rio+20.

Buscamos organizar um fórum técnico. Existe uma grande pressão dos movimentos

ambientalistas e sociais de Minas para a participação mais ativa nesse processo. E a

Assembleia  já  se  disponibilizou  para  acolher  essas  demandas  da  sociedade,

ajudando  a  sistematizá-las  e  organizá-las,  principalmente  em  um  momento  como
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este, em que ocorre uma conferência nacional importante mais uma vez no Brasil.

Minas não pode ficar de fora desse debate.

Sr. Presidente, para finalizar de vez, esperamos que, de fato, esse fórum técnico

ocorra  e  que  tenhamos  oportunidade  de  aprofundar  esse  debate  na  Casa.  Que

saiamos com uma comitiva qualificada daqui para ajudar a encaminhar o debate, que

é de todo o Planeta e que será feito na Rio+20. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Com a palavra, o Deputado Sebastião

Costa.

O  Deputado  Sebastião  Costa  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  senhoras  e

senhores  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia,  é  importante  esta  tribuna

porque aqui é possível manifestar pontos de vista diferentes. Uns, na sua ótica, têm a

postura  de  crítica;  outros,  de  elogio.  O  que  venho  fazer  nesta  tribuna  hoje  é

exatamente um comentário sobre o projeto que cria o Fundo Estadual  de Café –

Fecafé -,  aprovado na manhã de hoje na Comissão de Justiça,  por unanimidade.

Todos os Deputados presentes, de todos os partidos políticos que lá têm assento,

participaram, acompanharam e aprovaram à unanimidade a iniciativa do governo do

Estado.

A propósito,  lembro-me de um  seminário  de  que  participei  sábado  pela  manhã

sobre cafeicultura de montanha no Município de São Domingos das Dores, na região

da Comarca de Inhapim. E lá a preocupação com produtividade, qualidade do produto

produzido, avaliações da mão de obra empregada e utilização da vocação natural da

região fez surgir também o comentário sobre o novo Código Florestal.

Lembro-me  de  que  levava  comigo  uma muda  de  ipê  amarelo,  que  recebi  das

caminhantes da Estrada Real no gabinete da Presidência desta Casa. Estava levando

a muda, pois pensei em chegar com ela na minha terra natal, no Município de Divino,

onde  seria  plantada.  Entretanto,  quando  começou  a  discussão  sobre  Código

Florestal, novo código e necessidade de preservar as lavouras existentes, aproveitei

o  ensejo  para  doar  publicamente  a  muda  de  ipê  amarelo,  que,  na  minha  visão,

quando florida, embeleza o ambiente, exalta o ânimo e encanta a natureza. Todavia,

não podemos transformar as lavouras de café, em nome dessa inspiração, e fazer
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com que sejam substituídas.  Na minha avaliação,  há  que se  preservar  as  matas

existentes,  mas é importante  permitir  que as áreas produtivas continuem gerando

emprego e renda e fazendo a diferença na economia regional. No projeto ...

O Deputado João Leite (em aparte)* - Há 15 minutos, estou em pé aguardando um

aparte do Deputado Almir Paraca. Gostaria de dizer ao Deputado Vanderlei Miranda

que estou na fila e preciso deste aparte. Estou aqui há quase 20 minutos em pé,

aguardando que o Minas sem Censura me concedesse a palavra, mas não me foi

concedida.  Deputado  Sebastião  Costa,  quando  puder,  por  favor,  conceda-me  a

palavra, ainda mais que V. Exa. está falando de Fecafé, dos cafés das montanhas, do

nosso Caparaó.

O Deputado Sebastião Costa - Deputado João Leite, neste momento, o orador que

está nesta tribuna tem sempre prazer em ouvi-lo. Não haverá censura. Pelo contrário,

é um estímulo ouvir  sua experiência, suas considerações e suas palavras sempre

ponderadas. Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Muito obrigado pelas ponderações e pelas

palavras ponderadas. Deputado Vanderlei Miranda, farei um aparte rápido. Deputado

Sebastião Costa, primeiramente gostaria de parabenizá-lo, pois V. Exa. sempre faz

um discurso lúcido, lembrando o nosso Caparaó e o café das nossas montanhas, que

V. Exa. ama tanto. O nome é sugestivo: Fecafé.

Gostaria de abordar esse assunto, pois, anteriormente, ouvimos o desfilar do choro

do governo federal neste Plenário, Deputado Sebastião Costa, falando que não tem

um  centavo  para  determinado  aeroporto.  O  que  falar  do  Aeroporto  de  Confins,

esquecido pelo governo federal? Da falta de obras do governo federal? Agora, eles

reclamam...  Deputado,  peço  a  assinatura  de  V.  Exa.,  até  para  ouvirmos  neste

Plenário  o  consultor  técnico  desta  Casa,  o  ex-Deputado  Federal  e  fundador  do

Partido dos Trabalhadores,  Virgílio  Guimarães,  pois  está tratando do processo de

renegociação da dívida do Estado de Minas Gerais. Aliás, o jornal “Hoje em Dia” – e é

até bom que haja uma câmera aqui – traz a figura do ex-Deputado Virgílio Guimarães

tratando da renegociação da dívida. Ele entende que é importante que o governo

federal ouça isso, e não apenas Minas Gerais, mas todos os Estados.

Gostaria de falar rapidamente sobre greve. Os professores do governo do PT da
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Bahia estão em greve. A Presidente Dilma está fazendo um monte de leis, mas se

esquece de dizer quem pagará a conta. O Deputado Vanderlei Miranda tratará desse

tema agora. A conta da última lei que entra em vigor amanhá é paga pelas crianças,

pelas famílias. O Deputado Vanderlei Miranda levantará esse tema. Não o adiantarei,

mas é algo ridículo. O governo federal quer legislar até dentro da casa das pessoas.

Quer dizer se podem corrigir o filho, quer dizer o que pode ser feito com as crianças...

Obrigado!  Não  falarei  mais  senão  me  estenderei  e  tomarei  muito  o  tempo  do

Deputado Vanderlei Miranda.

O  Deputado  Sebastião  Costa  –  Neste  momento,  dentro  do  espaço  que  a

Presidência e o Regimento me asseguram, agradeço ao Deputado João Leite por

suas  intervenções.  Sei  que  ele,  como eu,  tem  militância  política  em  uma região

produtora de café.

Sabemos também que, em relação aos temas que acaba de abordar, não era nem

o seu desejo fazê-lo,  mas uma necessidade de dizer a outro orador que por aqui

passou que, se está faltando recurso para aeroporto de menor  importância, muito

mais está faltando para o Aeroporto de Confins. Entendi a mensagem de V. Exa.,

Deputado João Leite, e lhe agradeço.

Concedo aparte ao Deputado Vanderlei Miranda, dizendo mais uma vez que o tema

que me traz à tribuna é o  projeto do Governador  Antonio Anastasia  aprovado na

Comissão de Justiça hoje.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) – Agradeço a V. Exa. a oportunidade de

usar desse tempo precioso. Não poderia deixar de me manifestar, e, em conversa

com  os  colegas  Deputados  Gilberto  Abramo,  João  Leite,  Duarte  Bechir,  Carlos

Henrique,  Bosco e outros, todos manifestaram a mesma indignação. A Presidente

Dilma nos surpreende com algumas decisões que merecem nosso aplauso, mas em

determinados momentos outras decisões nos deixam sem entendê-la. Quando ela

cancelou  a  distribuição  do  chamado  “kit  gay”  nas  escolas  por  entender  que  sua

proposta  pedagógica  era  perniciosa  e  não  atendia  ao  que  se  propunha,  todos

aplaudimos. Vários segmentos se manifestaram contra a distribuição desse “kit”, mais

de 6 mil escolas pelo Brasil afora.

Agora,  nós,  que  temos  lutado  tanto  contra  a  pedofilia  neste  país,  contra  a
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prostituição infantil e a exploração dos nossos menores, vemos a notícia de que a

partir  de  amanhã,  dia  18,  entra  em  vigor  a  lei  do  Sinase.  Trata-se  de  uma  lei,

sancionada  em  19  de  janeiro  pela  Presidente  Dilma  Rousseff,  que  garante  a

obrigação de adolescentes voltarem a estudar. Aí aplaudimos, porque isso é muito

bom. Mas fiz de propósito a leitura inversa, pois, anteriormente a isso, a lei também

permite  que  a  partir  de  amanhã  adolescentes  que  estão  cumprindo  medida

socioeducativa recebam visita íntima. É um absurdo dos absurdos abrir a guarda e

permitir isso em relação a nossas crianças, pois um adolescente ainda é uma criança.

Mas, depois que o Supremo inocentou aquele cidadão que se prostituiu com três

menininhas  de  12  anos,  sob  alegação  de  que  elas  já  estavam  na  prática  da

prostituição com 12 anos... Depois que o nosso Supremo absolveu aquele cidadão,

não sabemos mais o que esperar.

Na verdade, isso era assunto para abordar durante uma hora, e vou encerrar para

não tomar mais tempo de V. Exa. Agradeço por me permitir usar esse tempo, mas

voltaremos a abordar o tema. Obrigado.

O Deputado Sebastião Costa – Agradeço ao Deputado Vanderlei Miranda. É claro

que o tema destoa do que eu vinha dizendo, mas é um tema de palpitante atualidade.

Acredito que, nesses estabelecimentos para onde levam as crianças, a condução do

atendimento deveria ser de acordo com a personalidade de cada um. Transformar em

regra  o  que  deveria  ser  uma exceção,  até  necessária  em  alguns  casos,  é  uma

ameaça ao sistema ou à sociedade. Existem situações que justificam certas atitudes,

mas a atitude não deve ser tratada como uma regra, mas como exceção.

Qual caso justificaria aquilo que o Deputado Vanderlei Miranda nos revelou acerca

da visita íntima? Quando poderia ser indispensável? Isso não deve ser transformado

num dever do estabelecimento porque, nesse caso, seria transformado em regra o

que deveria ser tratado como exceção. Deputado, agradeço a intervenção de V. Exa.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Também serei rápido, Deputado Sebastião

Costa.  O Deputado Vanderlei  Miranda falou sobre  a  nossa insatisfação relativa  à

matéria da visita íntima. Ele reportou aqui um caso, da semana passada, quando o

Superior Tribunal de Justiça teceu decisão sobre exploração sexual: uma criancinha

de 12 anos deu razão ao criminoso de proceder daquela forma.
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Cada vez mais temos notícias que nos envergonham como legisladores, que nos

deixam perplexos como brasileiros. Trago outra informação a V. Exa. Ocorreu hoje um

acidente gravíssimo no Anel. Todo dia reclamamos da falta de recursos para Minas

Gerais.  Enquanto  cidade  da  Zona  da  Mata,  da  qual  V.  Exa.  também  é  um  dos

representantes, ainda não recebeu recursos para fazer face às suas despesas com

as enchentes,  o governo liberará quatorze milhões e meio para São Bernardo do

Campo,  com o objetivo  de fazer  o museu do trabalhador  em homenagem ao ex-

Presidente Lula. Serão quatorze milhões e meio.

Trago informações a V. Exa. de forma rápida. A verba para o museu engrossa o

volume de recursos da União para São Bernardo do Campo, berço do PT. A cidade foi

a mais beneficiada do País por repasses do governo federal por meio de convênios

em 2011, tanto em valores absolutos quanto proporcionais ao número de habitantes.

O Município recebeu R$122.000.000,00, R$159,00 para cada um de seus habitantes.

Para  se  ter  ideia  da  quantidade  dos  recursos  repassados,  o  Município  do  Rio,

Deputado  Sebastião  Costa,  que  tem  população  oito  vezes  maior,  recebeu

R$79.000.000,00, ou seja, 35% a menos para fazer o museu do trabalhador.

Não há recursos para a saúde - pessoas estão morrendo - nem para a segurança

pública.  No entanto,  para fazer  o museu do trabalhador,  uma homenagem ao ex-

Presidente,  são  liberados  quatorze  milhões  e  meio.  Essa  obra  custará

R$18.000.000,00. Não estou falando de mil reais, mas de milhões. É uma vergonha

nacional,  Deputado  Sebastião  Costa.  É  uma  vergonha.  Orçamento  significa

estabelecimento  de  prioridades.  V.  Exa.,  que  foi  Prefeito,  sabe  que  comandar

orçamento é administrar prioridades. Não é hora de se liberar verba eleitoreira de

R$18.000.000,00.  Estamos  sofrendo  com  diversos  males.  Essa  liberação  é

intempestiva, é descabida para o momento que o Brasil vive.

Saúdo  V.  Exa.  pela  garra,  pela  determinação  e  pela  independência  de  seus

pronunciamentos. Obrigado.

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço ao Deputado Duarte Bechir e manifesto

minha  preocupação  com  o  tema  por  ele  trazido.  Compreendo  que  estabelecer

prioridades  na  administração pública  é  fundamental,  quando se  quer  acertar.  Em

razão disso concordo em gênero, número e grau com o que ele acaba de dizer.
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O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Agradeço a V. Exa. a oportunidade,

assim como ao Deputado Carlos Henrique a gentileza de ceder seu aparte. Serei

rápido,  Deputado  Sebastião  Costa.  Quero  apenas  aproveitar  o  brilhante

pronunciamento de  V.  Exa.  Temos de aproveitar  pronunciamentos  brilhantes  para

prestar boas informações.

Recebi  hoje  pela  manhã  um  telefonema  do  Presidente  da  Cemig,  Dr.  Djalma

Morais,  anunciando  que  dentro  de  15  dias  estará  publicando,  Sr.  Presidente,

Deputado  Inácio  Franco,  edital  com previsão  de colocação para  800  pessoas  na

companhia.

O edital do concurso público da Cemig será publicado em 15 dias, no máximo. Isso

é extremamente interessante e, com certeza, dará melhor qualificação ao trabalho da

Cemig, como também gerará mais empregos no Estado de Minas Gerais. Essa será

mais uma obra importante da Cemig e do governo Anastasia. Obrigado, Deputado

Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Eu é que agradeço, Deputado Bonifácio Mourão.

Parabéns ao governo do Estado pela ousadia de encaminhar a esta Casa o Projeto

de Lei nº 2.781, que estimula o setor cafeeiro do Estado de Minas Gerais. Parabenizo

também a Cemig pela notícia alvissareira que o Deputado Bonifácio Mourão acaba de

nos trazer. Meu abraço a todos. Obrigado pela tolerância.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O  Deputado  Elismar  Prado*  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Aproveito  a  deixa  do

Deputado Mourão para discutir um pouco a questão da Cemig. Aproveito para dizer

que, há mais de 10 anos, o Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais – Sindieletro

-,  enfrenta  uma  demanda,  uma  luta  na  justiça,  para  que  houvesse  concurso  na

Cemig.  Agora  a  Cemig  irá  realizá-lo  depois  de  todo  esse  período  e  de  toda  a

precarização imposta aos trabalhadores e ao sistema da Cemig em Minas Gerais.

Infelizmente,  foi  registrada  uma  estatística  muito  triste  de  45  mortes;  e  isso  é

verificado  a  cada  mês.  Na  verdade,  o  que  existe  é  uma  precarização  e  um

sucateamento geral em Minas Gerais. Houve demissão em massa de trabalhadores

da Cemig, que optou pela terceirização de seus serviços, em vez de fazer concurso.
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Isso impôs ao povo de Minas Gerais uma redução drástica na qualidade dos serviços

prestados, sem falar da conta mais cara do Brasil,  pois pagamos 42% de ICMS -

também o mais elevado do Brasil - sobre a conta de energia elétrica.

No último dia 3 de abril, estivemos em mais uma audiência pública na Aneel, em

Brasília.  A Aneel  realiza,  anualmente,  audiências  públicas para tratar  do  reajuste.

Novamente estivemos com o Deputado Federal Weliton Prado, que, há muitos anos,

acompanha  essa  questão.  Percebemos  que  o  Conselho  de  Consumidores,  que

deveria  estar  presente  nessas  audiências  e  nesses  encontros  para  defender  e

representar os consumidores de Minas Gerais, novamente não esteve lá. Então, ele

também não compareceu a essa audiência da Aneel  para  tratar  dos  assuntos de

interesse de todos os consumidores de Minas Gerais. Denunciamos, novamente, a

omissão desse Conselho. A verdade é que, em nossa opinião, ele é capturado pela

Cemig, porque nunca participa das reuniões. Novamente, apenas eu e o Deputado

Federal Weliton Prado estivemos nessa audiência pública do último dia 3, em Brasília,

para defender os consumidores de Minas Gerais. Na pauta, estavam dois itens: um

deles tratava do pedido de reajuste  da Cemig de 5,48%; o outro tratava de uma

representação nossa para impedir a Cemig de cobrar o retroativo relativo ao PIS e à

Cofins  desde  2004.  Isso  oneraria  ainda  mais  a  conta  de  luz  em  Minas  Gerais.

Novamente ganhamos esse item, e a Diretoria da Aneel indeferiu o pedido de revisão

da Cemig com relação ao PIS e à Cofins. Ganhamos essa batalha, mas a guerra

continua. A Cemig pediu 5,48% de reajuste, e obteve o reajuste médio de 3,85%.

Questionamos tal fato, é claro, mediante os recordes de lucratividade da Cemig, já

que ela lucrou mais de R$2.000.000.000,00 por ano. Portanto, nenhum reajuste é

justificado, ainda mais considerando-se a precariedade dos serviços e os constantes

apagões.

Novamente,  a  Aneel  realizou  uma  pesquisa  com  os  consumidores  da  Região

Sudeste, que consideraram a Cemig a pior prestadora de serviço de energia elétrica

de toda a região. Repito: essa pesquisa foi realizada com os próprios consumidores,

portanto mostra a precariedade dos serviços.

Deputado Carlin Moura, quanto à centralização do atendimento, a Cemig fechou

postos de atendimento no interior do Estado e demitiu milhares de funcionários, o que
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foi chamado de “apagão técnico”. Foram fechados mais de 7 mil postos de trabalho, o

que precarizou ainda mais o atendimento. Realmente, essa ação não condiz com a

tarifa  cobrada pela  Cemig,  que é exorbitante,  um abuso contra os  consumidores.

Estão  ocorrendo  constantes  apagões  e  mortes  de  trabalhadores,  porque  os

trabalhadores  terceirizados  não  recebem  capacitação  adequada  para  realizar  o

trabalho. Por isso defendemos a realização de concurso público. E agora a Cemig,

por processo judicial, está sendo obrigada a realizar concurso público. Infelizmente, a

empresa abriu pouquíssimas vagas, tendo em vista a necessidade do Estado para

restabelecer o mínimo de qualidade na prestação de serviços.

Elaboramos um documento que traz as razões por que a Cemig não merece que

lhe seja concedido nenhum centavo de aumento nas contas, que já são muito caras.

(- Lê:)

“A Cemig teve um lucro anual em 2011 de R$2.400.000.000,00, sendo assim não

terá prejuízo algum se as tarifas forem mantidas ou mesmo reduzidas - o que é a

nossa  luta.  Não  há  distribuição  desses  ganhos  de  produtividade  com  os

consumidores – a Cemig lucra R$2.000.000.000,00 todos os anos, que vão para o

bolso dos acionistas, a maioria deles estrangeiros.”

São estrangeiros que não têm compromisso com o povo de Minas Gerais. Aliás, a

Cemig autorizou aumento de repasse dos dividendos aos acionistas, a distribuição de

lucros e o aumento de cargos de diretoria, em vez de aumentar os cargos no setor de

manutenção para fazer a manutenção das redes. Há redes com mais de 30 anos,

haja vista os acidentes fatais que têm ocorrido em todo o Estado de Minas Gerais. ( -

Lê:)

“Não há investimentos na prestação de serviços: a rede elétrica está desprotegida e

sem manutenção. Existe ainda o “apagão técnico”. Entre 2004 e 2009, a empresa

reduziu os recursos aplicados na prevenção de problemas na rede. Houve a extinção

de  mais  de  7  mil  postos  de  trabalho  e  a  precarização  dos  serviços  como

consequência desse processo. A Cemig acabou com as equipes de eletricistas no

interior, fechando diversas unidades nos Municípios e centralizando os serviços em

BH.

A gestão da Cemig é focada na terceirização dos serviços sem fiscalização das
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empreiteiras e na demissão dos trabalhadores. Isso resulta em outro dado triste: a

Cemig  é  líder  em  acidentes  graves  e  fatais  no  setor  elétrico.  Em  2011,  oito

trabalhadores  a  serviço  da  Cemig morreram. Este  ano já  são duas  mortes  e  um

trabalhador mutilado. Segundo o Sindieletro, de 1999 para cá, foram 86 acidentes

fatais, o que mantém a lamentável estatística de um trabalhador morto a cada 45

dias.”

O  que  eu  disse  anteriormente:  um  trabalhador  morto  a  cada  45  dias  em

consequência da precarização do modelo adotado pela Cemig da terceirização em

vez do concurso. (- Lê:)

“Aliás, em 2011, solicitamos à Aneel a criação de uma comissão para investigar os

serviços prestados pela Cemig.”

Isso ocorreu na audiência pública do ano passado em que comparecemos também.

(- Lê:)

“Não há ações eficazes para a poda de árvores e atendimento ao cliente.”

Considere-se  que a  realidade de Belo Horizonte  é  que,  em qualquer  chuva ou

ameaça de chuva, a cidade vira um caos por causa da falta de manutenção e da

poda de árvores, enfim, de medidas preventivas que a Cemig não toma. (- Lê:)

“A Cemig não cumpre sequer os acordos coletivos de trabalho dos eletricitários,

inclusive o de 2011 e 2012. Um exemplo é a formação do grupo de trabalho de saúde

e  segurança,  que  a  empresa  praticamente  não  realizou  reuniões  para  debater  o

assunto.”

Enfim, a Cemig descumpre uma série de normas trabalhistas, e temos de enfrentar

todas essas questões pela via judicial. (- Lê:)

“A Cemig protagonizou ainda as mais tristes notícias, com mortes de consumidores

por fios partidos: Muzambinho, 17/1/2012: o rompimento do fio de alta tensão matou

Maria da Glória Silva, 61 anos, e deixou o marido dela e as duas filhas do casal

feridos. A dona de casa foi atingida enquanto lavava o micro-ônibus da família, na

porta de casa;  Ubá,  12/1/2012:  uma adolescente de 15 anos morreu eletrocutada

quando caminhava por uma rua no Bairro Santa Bernadete. O cabo de energia caiu

sobre  a  estudante  Ana  Paula  Ferreira  Marcelino;  Belo  Horizonte,  10/10/2011:  a

demora no atendimento da ocorrência de uma fiação rompida causou a morte do
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vendedor  Gleison  Wilson  de  Sousa,  38  anos.  Ele  foi  atingido  após  passar  de

motocicleta sobre um fio de alta tensão que ficou caído por mais de três horas no

Bairro Prado; Bandeiras do Sul, 27/2/2011: realmente foi uma tragédia lamentável que

poderia ser evitada se a Cemig investisse na manutenção das redes. O rompimento

dos fios de energia causou a morte de 16 pessoas e deixou outras 50 feridas. No

entanto, colocaram a culpa na serpentina. Em 2011 foram registrados 10 mil casos de

fios partidos em Minas Gerais, segundo a própria Cemig. Mas o Sindieletro estima

que esse número chega a 3.500 chamadas por mês de fios partidos, o que chegaria a

42  mil  casos  por  ano.  Há  localidades  em  que  os  fios  ficam  no  chão  por  horas

aguardando eletricistas se deslocarem de outras cidades. Às vezes com distância de

mais de 200km. Pelo que consta, só existe um plantão de eletricistas 24 horas em

Belo Horizonte, o que é rematado absurdo e demonstra que já se paga muito por um

serviço  quase  inexistente.  Percebe-se,  portanto,  que  há  divergências  sobre  os

números  apresentados  pela  Cemig,  necessitando  de  auditoria  dos  custos

apresentados pela empresa. Inclusive, aprovamos esse pedido de auditoria junto à

diretoria na última reunião da Aneel, a fim de que novamente investigue a falta de

qualidade do serviço da Cemig em Minas Gerais, que é uma empresa patrimônio do

povo mineiro,  que realmente deve ser  vista como orgulho dos mineiros  e tratada

como um serviço essencial, e não como uma mera mercadoria para ser especulada.

Na verdade, o que tem de prevalecer aqui é o interesse público, e não a lógica do

mercado,  do  capital,  que  está  sacrificando  a  vida  do  povo  mineiro.  Na  verdade,

sempre estamos presentes nas reuniões defendendo a população dos consumidores.

O que existe em Minas é um verdadeiro abuso, pois o serviço é de baixa qualidade,

vem se precarizando cada dia mais e a conta é cada vez mais cara. É um abuso

muito grande. Protocolamos uma série de representações junto à diretoria da Aneel

referente à questão da qualidade. Também questionamos os blecautes constantes

que estão aumentando muito em todo o Estado de Minas Gerais. Não só em períodos

de chuva, como também em qualquer outro período percebemos muitos blecautes,

levando imensos prejuízos aos consumidores. No campo há mortandade de animais,

há perda de produção e mais uma série de questões.”

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)  -  Deputado  Elismar  Prado,  muito
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obrigado por me conceder este aparte. V. Exa. traz aqui a preocupação em relação a

essas situações de acidentes, e isso é pertinente. Também em meu gabinete recebo

constantemente  cartas,  principalmente  do  sindicato,  falando  a  respeito  desses

problemas,  os  quais  reconhecemos  que  são  sérios  e  precisam  de  uma  atenção

especial.

No  entanto,  nobre  colega,  este  meu  aparte  é  para  fazer  aqui  um  apelo  à

sensibilidade  do  Governador  Anastasia  em  favor  dos  aposentados  do  Ipsemg.  O

Ministério Público já fez um levantamento e já apontou as correções que precisam ser

feitas  em  relação  à  aposentadoria  dos  trabalhadores  do  Ipsemg.  Creio  que essa

sensibilidade não faltará ao Governador Anastasia em relação a esses aposentados.

Gostaríamos que ele pudesse rever essa questão, que, inclusive, analisasse esse

parecer do Ministério Público, que pede a revisão dos aposentados, a fim de que

pudessem  ser  contemplados  dignamente  com  relação  aos  seus  proventos  de

aposentadoria.  Essa era a questão do meu aparte. Agradeço a V. Exa., Deputado

Elismar Prado.

O  Deputado  Elismar  Prado*  -  Obrigado,  Deputado  Vanderlei  Miranda.  Espero,

também, que o  Governador  se  sensibilize  com essa questão relativa  aos  nossos

aposentados.

Queria apenas concluir e, nessa discussão relativa à Cemig, registrar também os

problemas que tivemos aqui com a explosão de bueiros. Não foi só no Rio de Janeiro,

onde a Cemig tem atuação, que isso aconteceu. Ela atua em 17 Estados brasileiros.

Já é uma empresa mundial. Vende energia muito mais barata para os outros Estados

do que para os mineiros, o que é uma covardia, uma desumanidade. Tivemos, como

disse, problemas aqui também, com as explosões de bueiros.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)  - V. Exa. falou, com referência à

Cemig, que o preço da energia em Minas é mais alto do que em outros Estados e em

muitos deles a própria Cemig é a fornecedora de energia. Só para lembrar que o

preço da energia elétrica é determinado pela Aneel, do governo federal, é ela quem

determina, em cada Estado, quanto a companhia energética irá cobrar. A Cemig nada

mais faz do que obedecer à determinação superior.

O Deputado Elismar Prado* - Obrigado, Deputado.
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Na verdade, a Cemig protocola junto à diretoria da Aneel um pedido de reajuste, o

que  já  é  desumano,  o  que  não  se  justifica,  devido  à  precariedade  dos  serviços

prestados  em  Minas  Gerais,  às  tarifas  muito  altas.  É  a  Cemig  quem  solicita  os

reajustes à diretoria da Aneel. Em alguns processos, até ganhamos junto à diretoria

as nossas representações. Assim, quem solicita o reajuste é a Cemig.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - É apenas para dizer que é verdade o

que o Deputado Lafayette de Andrada disse, só que a Cemig, todos os anos, pede

um absurdo de aumento, e a Aneel diminui. Ainda fica muito, mas podem olhar que

todos os anos a Cemig pede muito mais para encher os cofres do Estado e não fazer

investimentos, como V. Exa. disse.

O Deputado Elismar Prado* - Exatamente. Não adianta tentar tapar o sol com a

peneira, pois os pedidos partem da própria Cemig. Um dos componentes que mais

encarece a conta, e está aí a crueldade do governo do Estado, é a cobrança do ICMS

mais caro do Brasil. É isso que deixa a conta caríssima, um absurdo, um verdadeiro

assalto ao povo de Minas. O imposto cobrado pelo governo do Estado chega a 42%.

Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados, público que nos assiste pela TV Assembleia, ocupamos a tribuna nesta

tarde para tratar aqui de um assunto de extrema relevância e necessário ao Estado

de Minas Gerais.

Mas antes mesmo de chegarmos ao Estado de Minas Gerais, gostaríamos de dizer

que estamos acompanhando a tramitação de requerimento no Congresso Nacional,

de iniciativa das duas Casas Legislativas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do

Senado  da  República,  com  relação  à  criação  de  uma  comissão  parlamentar  de

inquérito  mista para investigar a corrupção,  o tráfico de influência e tantos outros

crimes praticados por aquele que chamam de empresário, mas de empresário não

tem nada – o contraventor Carlos Cachoeira, em Brasília.

Nestes últimos dias, especialmente nas últimas duas semanas, temos intensificado

um acompanhamento do jornal “O Globo”, da “Folha de S. Paulo”, do “Estadão” e
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também dos jornais regionais aqui de Minas Gerais no que diz respeito a esse tema,

principalmente  em  relação  à  chamada  máfia  dos  caça-níqueis,  tanto  em  Brasília

como aqui em Minas Gerais.

Não poderíamos, Sr. Presidente, deixar de trazer aqui a nossa preocupação. Na

semana passada, conversei com o Senador Pedro Taques, do PDT, ex-Procurador

Federal, que também é uma das grandes figuras do Senado da República. Ele está

também  numa  linha  de  frente,  coletando  as  assinaturas.  Pela  posição  dos

parlamentares  federais  que  estamos  acompanhando,  acredito  que  ainda  nesta

semana será instalada no Congresso Nacional a CPI mista para apurar as denúncias

veiculadas nos grandes jornais, especialmente contra o Senador Demóstenes Torres,

do  DEM,  e  o  Deputado Carlos  Leréia,  do  PSDB,  sobre  seu envolvimento  com o

contraventor, dono de caça-níqueis e de grandes e influentes empresas no País, o Sr.

Carlinhos  ou  Carlos  Cachoeira,  mais  conhecido  em  Brasília  como  o  grande

contraventor, o que se vem alardeando Brasil afora.

Considero o assunto gravíssimo, até porque esse contraventor dos caça-níqueis

está envolvido com o jogo do bicho e, segundo matérias  veiculadas em jornais e

revistas  neste  final  de  semana,  em  Goiás,  o  jogo  do  bicho  e  os  caça-níqueis

continuam  funcionando;  parece  que  não  aconteceu  nada.  Um  Senador  já  pediu

desfiliação; já foi  aberto no Conselho de Ética o pedido de cassação de outro,  e

várias pessoas estão sendo e serão investigadas, tanto pela Polícia Federal quanto

pela CPI.

Daqui a pouco concederei aparte ao Deputado Rogério Correia.

Em Minas Gerais, acompanhamos os desdobramentos de tudo isso. Gostaríamos

de nos referir especialmente à matéria do jornal “O Globo”, publicada em 10/4, que

diz: “O Presidente do PSDB - o Deputado Sérgio Guerra, de Pernambuco -, após a

reunião desta terça-feira na liderança do partido no Senado, anunciou que o partido

vai  apoiar  e  exigir  que  funcione  sem  interferência  do  Planalto  uma  CPMI  para

investigar todo suposto envolvimento de parlamentares integrantes do governo no

esquema  do  bicheiro  Carlinhos  Cachoeira.  Segundo  Guerra,  há  tranquilidade  e

confiança em relação ao não envolvimento do Governador de Goiás, Marconi Perillo”.

Portanto, aqui, o Presidente Nacional do PSDB diz que vai exigir que funcione sem
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interferência do Palácio do Planalto uma comissão parlamentar de inquérito. Assim,

pelo que acompanhamos, o PT, o PSDB e todos os partidos hoje representados no

Congresso estão apoiando a CPI.

Em  Minas  Gerais,  Sr.  Presidente,  não  é  diferente.  Em  28/3,  na  Comissão  de

Direitos Humanos, ouvimos - este Deputado e os Deputados Luiz Carlos Miranda e

Rômulo Viegas - um oficial da Polícia Militar que fez denúncias gravíssimas sobre a

máfia  dos  caça-níqueis  em  Minas  Gerais.  Por  isso  mesmo,  o  denunciante  está

correndo risco e teme por sua integridade física. Aliás, esse foi o principal motivo por

que  o  oficial  procurou a  Comissão de Direitos  Humanos.  Por  seu  depoimento,  o

contraventor envolvido com caça-níqueis e jogo do bicho Frederico Márcio Arbex está

radicado no Município de Juiz de Fora e teve a ousadia, Deputados Rogério Correia e

Vanderlei  Miranda,  de  parar  o  oficial  da  Polícia  Militar  durante  uma operação  de

combate aos caça-níqueis e dizer-lhe o seguinte: “Tenente, só você que não colabora

comigo; só você que me persegue”. O Tenente quis saber quem ele era, e ele se

apresentou como Frederico Márcio Arbex. Essa pessoa já foi presa duas vezes pela

Polícia  Federal.  Aliás,  conversei  com  o  Delegado  responsável  por  sua  prisão  -

Delegado Cláudio Dornelas, hoje Chefe da Polícia Federal em Juiz de Fora. Esse

cidadão teve a cara de pau e o disparate de parar um oficial da Polícia Militar que

comandava uma operação de combate e repressão aos caça-níqueis, no Município

de Juiz de Fora, e dizer-lhe: “Só o senhor, Tenente, não colabora comigo. Os demais

colaboram. Temos até mesmo uma boate onde determinados oficiais participam de

festas  e  bebem  livremente,  acompanhados  de  mulheres”.  Tudo  nessa  boate  de

propriedade  desse  contraventor.  Então,  esse  moço  teve  o  disparate  de  dizer:

“Tenente, o senhor está quebrando as placas dos meus caça-níqueis”. Ou seja,  a

afronta, Deputados Rogério Correia e Vanderlei Miranda, que chegou aqui foi a do

envolvimento  do  crime organizado,  de  afrontar  polícia  no  meio  da  rua  em  plena

operação. Por que esse moço fez isso? Essa foi a nossa indagação. É porque ele tem

encontrado respaldo  com o  pagamento  de  propina,  semanalmente,  a  policiais  do

Município de Juiz de Fora. Então, nós não podemos aceitar,  esta Casa não pode

aceitar,  este  Parlamento  não  pode  se  calar.  Foi  por  isso,  Sr.  Presidente,  Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, que há 15 dias este Deputado teve a iniciativa, junto
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com os Deputados Luiz Carlos Miranda e Rômulo Viegas, de começar a coleta de

assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, porque há

denúncias  também  em  Belo  Horizonte  envolvendo  bicheiros  em  caça-níqueis,  os

quais estão pagando propina a policiais. Isso está ocorrendo aqui, em Belo Horizonte,

e nós não podemos aceitar. Dessa forma, entendemos, Deputado Rogério Correia,

que precisamos extirpar esses maus policiais que envergonham a nossa instituição

em Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, quero

parabenizá-lo  pela  iniciativa  e  relembrar  que  eu  e  V.  Exa.  participamos,

conjuntamente, da CPI Estadual do Narcotráfico, há duas legislaturas. E como fruto

dessa CPI, entre tantas outras contribuições, nós formamos, a partir dela, a Comissão

de Segurança Pública nesta Casa. Na época existia apenas a Comissão de Direitos

Humanos;  a  Comissão  de  Segurança  Pública  nasceu  a  partir  dessa  experiência.

Como agora, Deputado Sargento Rodrigues, existia em Brasília também a Comissão

Nacional do Narcotráfico. Há semelhança, portanto, naquele processo como neste.

Teremos  agora,  nacionalmente,  e  o  PT  apoia,  uma  CPI  nacional  para  apurar  a

questão  da  contravenção  especialmente  do  chamado  caso  Cachoeira,  que  é  o

bicheiro, o responsável por este estado de coisas - de corrupção, de corruptores e de

corruptos - que acontecem; essas denúncias agora no Brasil.

Penso que o mesmo serve aqui neste paralelo que faço. É preciso que aqui se

apure  bem,  porque  a  presença  do  Cachoeira  já  está  sendo  vista  em  Araxá,  em

Uberlândia, e uma faculdade que foi aqui apresentada, pelo Senador Demóstenes,

que está também na linha de tiro. Portanto, é preciso que esta CPI chegue aqui, a

qual terá também uma importante função do ponto de vista nacional, o que nos faz

apoiá-la. Eu mesmo fui vítima, recentemente, da revista “Veja”,  que agora terá de

sentar-se  no  banco  de  réus  da  CPI,  porque  está  misturando  jornalismo  com

banditismo. A revista passou a pagar ao Cachoeira para obter informações e depois,

junto ao Senador, desqualificar pessoas e conteúdos de críticas que ali foram feitas.

Isso também está hoje no banco de réus e deverá ser visto nacionalmente.

Deputado Sargento Rodrigues, nós todos do PT assinamos a CPI que V. Exa. aqui

apresentou,  que  tem  objetivos  específicos,  tem  o  fato,  mas  evidentemente  terá
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também  de  fazer  repercutir  os  fenômenos  nacionais  que  estão  acontecendo.

Esperamos que essa CPI seja instalada, embora, Deputado Sargento Rodrigues, eu

tenha as  minhas  dúvidas.  Convocar  CPI  em Minas  Gerais  está  proibido  desde a

época do ex-Governador Aécio Neves, que não permite a implantação de CPIs. O

período em que menos existiu CPI foi na era Aécio e Anastasia, em que passou a ser

proibido qualquer tipo de fiscalização ao Poder Executivo. E mesmo em caso de CPI

que tem objetivo do Executivo,  mesmo assim, aqui  em Minas,  isso passou a  ser

palavrão; porém estou solidário a vocês. Tomara que o Presidente tenha coragem de

instalar uma CPI nesta Casa! Parabéns.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço ao Deputado Rogério Correia.

Gostaria  de  cientificar  também  os  demais  parlamentares  -  daqui  a  pouco,

concederei aparte ao nosso companheiro - e dizer que o Juiz de Direito Murilo de Sá

Júnior foi punido pelo CNJ porque estava dando despachos e aceitando petições sem

as  formalidades  legais,  em  favor  de  contraventores  também  em  Juiz  de  Fora.

Imaginem V.  Exas.  que já  chegamos a envolvimento de Oficiais,  de Delegado da

Polícia Civil,  de Juiz, em Juiz de Fora. Em Belo Horizonte, não é diferente. Como

disse aqui  o  Deputado Rogério  Correia,  são objeto  da  fundamentação do pedido

dessa  CPI  os  braços  de  Carlinhos  Cachoeira  em  Minas  Gerais,  em  Uberaba,

Uberlândia e Araxá. Aqui o Senador Demóstenes Torres tem como sócia uma pessoa

na chamada Nova Faculdade, criada em 2009. Portanto a CPI precisa ser instalada.

Quero deixar  claro aos meus companheiros  que assinaram essa CPI,  de forma

firme e coerente - fiquei na polícia durante 15 anos e já estou no 14º ano de mandato

-,  que,  se vierem aqui  dizer  da tribuna que Corregedoria da Polícia Militar  ou da

Polícia Civil tem condições de apurar, isso é balela, conversa fiada. Até porque esse

mesmo Oficial  que esteve presente  na Comissão de Direitos  Humanos prestando

esse depoimento e fazendo essa gravíssima denúncia já havia prestado depoimento

no inquérito policial militar no ano passado, 2011, e nenhuma providência foi tomada

pelo Comando da Polícia Militar, que sequer afastou o Capitão e o Major das suas

funções  para  que  se  procedesse  à  investigação.  Portanto  a  CPI  é  mais  que

necessária,  pois  uma  comissão  parlamentar  de  inquérito  consegue  avançar  o

segundo degrau do inquérito, coisa que o Delegado de Polícia não consegue. Isso
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porque, à medida que ele vai avançando e esbarra em determinadas autoridades,

começam a chover telefonemas dizendo para parar com o inquérito. Na CPI não, ela

é composta por sete Deputados.

Concedo aparte ao ilustre companheiro, nobre Deputado que também assinou a

CPI comigo.

O Deputado Bruno Siqueira (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, agradeço

o aparte. Fico muito entristecido quando escuto V. Exa. lembrar que o Juiz que estava

em  Juiz  de  Fora,  Dr.  Murilo,  foi  afastado e  posteriormente  punido  pelo  Conselho

Nacional de Justiça. Uma cidade que infelizmente teve, há poucos anos, o Prefeito

preso,  o  Presidente  da  Câmara preso,  um  ex-Secretário  Municipal  preso  no ano

passado. Então, ficamos realmente preocupados com a reputação da nossa cidade

natal  de Juiz de Fora. É importante que possamos aprofundar em relação a essa

denúncia grave apresentada à Comissão, porque envolve policiais militares, policiais

civis.  Um  Secretário  Municipal  da  Prefeitura  de  Juiz  de  Fora  está  envolvido  na

denúncia. Mas não podemos deixar de dar direito de defesa a essas pessoas. Tenho

a certeza de que, caso a CPI seja instalada, mesmo assim a Comissão de Direitos

Humanos dará total oportunidade às pessoas denunciadas por esse policial militar de

ter direito à defesa, ao contraditório, porque às vezes as palavras são colocadas de

forma a denunciar, mas as provas também têm de ser apresentadas. O nosso partido

PMDB apoia a CPI, V. Exa. sabe disso, muito para dar às pessoas denunciadas o

direito de defesa, a fim de que elas possam exatamente ter a tranquilidade de um

fórum que seja independente, para sua defesa. Eu, que fui relator da principal CPI

que já houve em Juiz de Fora, sei da importância de os fatos serem revelados, dando

direito de defesa. Mas, caso realmente seja provada a culpa dessas pessoas, que

elas sejam punidas.

Conheço a maioria dos envolvidos nas denúncias que estão hoje no jornal “Hoje em

Dia”, e não só eu, mas também os cidadãos de Juiz de Fora. Um já foi Comandante

da Polícia Militar e hoje é Secretário Municipal de Juiz de Fora, um outro é Major

respeitado e o outro é um Delegado também respeitado. Imagino que eles poderão se

defender e provarão sua inocência. Caso contrário, que a CPI possa botar o dedo na

ferida e mostrar aos órgãos competentes quem deverá ou não ser punido.
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Agradeço a V. Exa. Vamos continuar trabalhando para mostrar a verdade a Minas

Gerais.

O Deputado Sargento Rodrigues - Ilustre Deputado Bruno Siqueira, obrigado.

O Deputado João Leite (em aparte) - Serei breve. Quero dizer que o PSDB apoia a

CPI em nível nacional - aliás, já colocado até pelos números. São impressionantes os

números, especialmente da empresa Delta, que está ligada ao Sr. Carlos Cachoeira e

recebeu do governo federal 4 bilhões nesses anos. Quanto a essa empresa, agora

em  2011,  todos  os  contratos  foram  na  modalidade  de  licitação,  de  dispensa  de

licitação.  Então  são  graves...  Mais  que  isso,  a  Delta  também  é  responsável  por

doações eleitorais no valor de quase R$3.000.000,00 à direção nacional do PT e do

PMDB referentes às últimas eleições de 2010.

Portanto  é  fundamental  que  lá  seja  instalada  a  CPI,  primeiramente  para  que

tenhamos a condição de avaliar. Ainda não há CPI lá. Muito obrigado.

O Deputado  Sargento Rodrigues  -  Obrigado,  Deputado João Leite.  Gostaria  de

contar  com  o  apoio  de  V.  Exa.  e  do  Deputado  Lafayette  de  Andrada  também,

assinando a CPI, porque é gravíssima a denúncia que V. Exa. apresentou envolvendo

a empresa Delta. Quero adiantar ao meu companheiro que toda a Bancada do PMDB

e a do PT já assinaram.

Companheiro Bruno Siqueira, o Senador Demóstenes Torres, até então, era tido

também como o arauto da moralidade no Senado da República. Hoje não podemos

nos espantar, porque muitas vezes conhecemos o cidadão de vista e acreditamos

nele até que se prove o contrário.  O Senador  se desfiliou,  porque não aguentou.

Tenho absoluta convicção de que será cassado no Conselho de Ética do Senado

porque as denúncias são gravíssimas.

Quero fazer um apelo aos Deputados Lafayette de Andrada, João Leite e ao Líder

Bonifácio Mourão para que cerrem fileiras e assinem a CPI juntamente conosco, já

que toda a  Bancada do PDT,  a  do  PT e  a  do  PMDB já assinaram,  assim  como

diversos outros Deputados. São 38 assinaturas colhidas para a instalação da CPI.

Encerrando a minha fala, Sr. Presidente, quero pedir encarecidamente ao Deputado

Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa, que não arquive mais o requerimento de CPI.

Presidente Dinis Pinheiro, temos motivos de sobra para a instalação. Então eu lhe
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faço este apelo: obedeça ao que está previsto no art. 112 (fato determinado). Está

aqui o fato. Temos uma denúncia gravíssima. O Oficial e sua família correm risco de

vida. Ouviremos outros dois policiais em relação ao assunto.

Portanto  a  denúncia  é  gravíssima.  Faço  um apelo  ao  Deputado  Dinis  Pinheiro,

Presidente desta Casa, para que não arquive o requerimento da CPI e que ele seja

publicado imediatamente após o protocolo que farei neste momento para que, depois

da publicação, cinco dias úteis, os Líderes possam indicar. A denúncia é gravíssima.

Espero que esta Casa não continue inerte e investigue a fundo as denúncias que

foram aqui trazidas à Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Bosco) - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a

Presidência  passa  à  2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  34/2012,  do

Deputado Sargento Rodrigues e outros, que acrescenta parágrafos e incisos ao art.

39  da  Constituição  do  Estado.  Pelo  BTR:  efetivos  -  Deputado  Luiz  Henrique  e

Deputada Luzia Ferreira; suplentes - Deputados Fábio Cherem e João Vítor Xavier;

pelo BAM: efetivo - Deputado Antônio Carlos Arantes; suplente - Deputado Doutor

Viana; pelo PT: efetivo - Deputada Maria Tereza Lara; suplente - Deputado Durval

Ângelo; pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente - Deputado Luiz

Carlos Miranda. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 2.924 e 2.925/2012,
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da Comissão de Saúde,  2.926 a 2.930/2012,  da  Comissão de Direitos  Humanos,

2.931 a 2.936/2012, da Comissão de Transporte, 2.937 a 2.939/2012, da Comissão

de Educação, e 2.940/2012, da Comissão da Pessoa com Deficiência. Publique-se

para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Cultura - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em

11/4/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  56/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  e  dos

Requerimentos nºs 2.830/2012, da Deputada Liza Prado, e 2.831/2012, da Deputada

Liza Prado e do Deputado Paulo Guedes; do Trabalho - aprovação, na 7ª Reunião

Ordinária,  em 11/4/2012,  dos Projetos  de  Lei  nºs  2.786/2012,  do  Deputado Fábio

Cherem, 2.799/2012, com a Emenda nº 1, do Deputado Rogério Correia, 2.813/2012,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.824/2012, do Deputado Bruno Siqueira, 2.843 e

2.845/2012, do Deputado Paulo Guedes, e 2.872 e 2.891/2012, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, e do Requerimento nº 2.825/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva; e de Segurança Pública - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 17/4/2012,

dos Requerimentos nºs 2.835/2012, da Comissão de Meio Ambiente, 2.842/2012, do

Deputado Tenente Lúcio, 2.849 a 2.852/2012, do Deputado Elismar Prado, e 2.872 e

2.873/2012, do Deputado Anselmo José Domingos (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do Regimento Interno, requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que solicita a

retirada de tramitação do  Projeto de Lei nº 2.882/2012 (Arquive-se o projeto.); nos

termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº

2.257/2011;  e,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,

requerimentos  dos Deputados Arlen Santiago, Doutor Viana e João Vítor  Xavier e

outros em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o jornal

“Edição do Brasil” pelos 30 anos de sua fundação, Arlen Santiago e outros em que

solicitam a convocação de reunião especial para homenagear a Unimontes pelos 50

anos de sua fundação e Durval Ângelo e outros em que solicitam a convocação de
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reunião  especial  para  homenagear  o  Colégio  Arnaldo  pelo  centenário  de  sua

fundação e da Deputada Luzia Ferreira e do Deputado Fabiano Tolentino e outros em

que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  a  cidade  de

Divinópolis pelo centenário de sua fundação.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Pompílio Canavez em

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Requerimentos nºs

1.918, 2.129, 2.130, 2.157 e 2.158/2011 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa

ordem, e  em seguida  as  Indicações nºs  34 e  35/2011 e 37/2012.  Em votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Requerimento  nº  1.918/2011,  da Comissão  Especial  da Dívida  Pública,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre a

constituição da dívida do Estado com a Cemig, incluindo cópia dos documentos que

menciona.  A Mesa da Assembleia  opina  pela  aprovação do requerimento.  Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, o Deputado Pompílio Canavez, como

Líder da Oposição e da Minoria desta Casa, solicitou a inversão de pauta exatamente

para  que  discutíssemos  cinco  requerimentos  relativos  à  dívida  pública  de  Minas

Gerais e fizéssemos uma discussão séria sobre o conteúdo dessa dívida. No caso do

Requerimento nº 1.918, encaminhamos pedido de informação sobre a constituição da

dívida do Estado com a Cemig e inclusão de cópia dos documentos que menciona.

O governo tem dito sempre que a negociação da dívida do Estado foi boa à época e

depois virou má negociação, que agora os juros são muito altos e a responsabilidade

disso,  inclusive  segundo  as  peças  publicitárias,  até  as  da  Assembleia,  seria  da

Presidente Dilma, que tomou posse recentemente no Brasil, e do ex-Presidente Lula,

que encontrou o quadro de dívida no Estado de Minas Gerais instalado.

A verdade é outra, e bem sabemos. Aqui em Minas Gerais o déficit zero mostrou-se

uma farsa,  e Minas Gerais  está  quebrada.  Como Minas Gerais  está  quebrada,  o

governo  precisa  arrumar  uma  desculpa  por  não  conseguir  atender  de  fato  as

reivindicações  populares  feitas  nesta  Casa.  Portanto,  o  governo  do  Estado  não
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consegue  explicar  o  mau  atendimento  que  tem  prestado  na  saúde  pública,  na

educação pública e na segurança pública. A cada semana somos surpreendidos com

dados negativos do governo do Estado, que mostram, Deputado Pompílio Canavez,

que o choque de gestão foi um mal para o Estado de Minas Gerais.  No caso da

educação pública,  o choque de gestão,  que foi  extremamente  ruim,  e  a  farsa do

déficit zero, hoje comprovada, jogaram o Estado no endividamento, no buraco e na

quebradeira. Tanto que hoje se permite impedir o professor de se alimentar na escola,

tentando  fazer  economia  proibindo  professor  de  ter  a  alimentação  escolar.  Além

disso, colocam alunos em salas multisseriadas, amontoando-os.

O coitado do professor, que virou inimigo do governo do Estado depois da greve, é

obrigado a dar aulas para alunos de 5ª série e 8ª série, misturando-se Matemática,

Aritmética, Português, Literatura etc. O mesmo professor vira um mágico, com fome,

porque não terá direito de se alimentar.

Ao mesmo tempo, na saúde, o governo do Estado, que nunca aplicou os 12%, será

obrigado a fazê-lo com a regulamentação da Emenda nº 29. Na mesma toada, isso

quer dizer que a responsabilidade também é da Presidenta Dilma, que não aplica.

Mas eles não fizeram o dever de casa e nunca aplicaram os 12% na saúde. E, no

caso da segurança pública, vamos vendo dados cada vez mais negativos.

Em suma, o governo do Estado atuou mal. Uma gestão malfeita, uma dívida que

foi-se ampliando e que quebrou Minas Gerais.  É a mesma toada de FHC e FMI.

Todos  se  lembram  disso.  Pegava-se  dinheiro  no  FMI,  o  Brasil  se  endividava,  o

governo Fernando Henrique privatizava as empresas, mas não pagava a dívida, que

se avolumava. E vendiam-se as empresas, a dívida aumentava e o Brasil ia para o

buraco.  Assim  funcionou  o  sistema  neoliberal,  implantado  pelos  tucanos,  de

privatização, de má gestão e de déficit absurdo no País. Foi preciso que o Presidente

Lula ganhasse as eleições e pagasse a dívida ao FMI, fazendo o dever de casa.

Deputados Pompílio e Sávio Souza Cruz, foi estabelecido para o Brasil outro patamar

de desenvolvimento econômico e social, de modo que hoje quase atingimos o pleno

emprego. Isso tem dado ao Presidente Lula e à Presidenta Dilma outra concepção de

Estado. A Presidenta Dilma é capaz de ir  à Europa e dizer  ao Presidente Barack

Obama que precisamos ser tratados de igual para igual. Portanto, o quadro mudou.
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Minas também precisa mudar. Minas não pode continuar com a concepção de jogar

tudo do Estado num projeto aventureiro e pessoal do Senador Aécio Neves. Isso está

sendo feito pela Assembleia Legislativa, por meio do Presidente da Casa, porque não

é por meio da Mesa da Assembleia nem dos Líderes. Estão fazendo uma propaganda

institucional  da  Assembleia,  com  recursos  que  não foram definidos  por  nós,  pelo

conjunto da Casa. Uma campanha para destratar o governo federal só interessa ao

projeto Aécio Neves.

Estive raciocinando e concluí que isso não interessa sequer ao Governador Antonio

Anastasia. Entendo que para ele deve prevalecer a lógica do bom diálogo, do bom

comportamento, da relação profunda de amizade, do ponto de vista administrativo,

com o governo federal. Não lhe interessam rixas nem desavenças. Imagino que é

assim que o Prof. Anastasia deveria estar governando Minas Gerais.

Só interessa ao projeto pessoal de Aécio Neves abrir uma discussão interminável e

falsa sobre a dívida, que foi feita pelos tucanos, por eles ampliada e por eles não

paga. Agora, Minas Gerais se encontra nesse patamar de falência. Só interessa ao

projeto Aécio Neves que exista uma causa, que é diminuir o percentual da dívida e

tentar jogar a responsabilidade no governo federal. Acho difícil que o povo mineiro,

por mais propaganda que a Assembleia Legislativa faça, engula essa bobagem de

tentar responsabilizar o governo da Presidenta Dilma pelos problemas do Estado, que

o Governador deveria estar solucionando.

Mas  penso  que  é  pior  para  o  governo  do  Estado,  que,  em  vez  de  governar,

estabelece um conflito com o governo federal. Pode interessar a Aécio Neves? Pode,

porque ele quer se mostrar ao PSDB como uma alternativa para 2014, fazendo a

campanha para Presidente da República. É um direito, inclusive do PSDB, mas não é

justo que a Assembleia Legislativa tenha, sem aprovação da sua Casa, por meio do

Colégio de Líderes, estabelecido essa questão. Aí se vê utilização institucional da

Assembleia  Legislativa  para  os  fins  do  PSDB.  Para  uma  campanha  partidária,

politizada contra o governo federal. Nesse caso, estamos repudiando.

Por falar em Senador Aécio Neves, Deputado Sávio Souza Cruz, hoje é o dia do

bafômetro, o “Bafômetro Day”, como está sendo chamado. Faz um ano que houve

aquele incidente, e o Senador ainda não explicou à imprensa e ao povo mineiro as
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questões relativas  à Rádio Arco-Íris.  Solicitações de informações que já  estão  há

muito tempo na Mesa da Assembleia não estão sendo encaminhadas. Não fugindo do

assunto, digo que requerimentos que estão aqui, há menos tempo, como esse que

estamos votando,  foram  colocados  na pauta.  Requerimentos  que  possibilitam até

mesmo investigação jamais saíram da Mesa da Assembleia. A Mesa se sentou sobre

requerimento tão importante.  Ninguém nos presta informações, e faz um ano que

solicitamos esclarecimentos acerca de quanto foi colocado na Rádio Arco-Íris  pelo

governo do Estado, na rádio que pertence à família do Senador Aécio Neves.

Voltando ao tema, precisamos de muita clareza para assinar. Quanto à dívida de

Minas, é possível e necessária uma renegociação, mas uma renegociação séria, que

não  pode  servir  de  instrumento  político-partidário  do  PSDB,  com  recursos  da

Assembleia Legislativa, para desviar o assunto de um governo que não dá respostas

ao endividamento que ele próprio fez, num choque de gestão que afetou o serviço

público, numa quebradeira de Minas Gerais, por meio de um déficit zero, que hoje se

mostra irreal e fictício.

Nesse sentido, encaminharei favoravelmente à aprovação desse requerimento, que

pede esclarecimento até mesmo sobre o percentual da dívida da Cemig. Os senhores

verão que os juros eram muito maiores que os pagos hoje, que já são altos. Os juros

foram negociados por Eduardo Azeredo e por Fernando Henrique Cardoso. Naquela

ocasião,  a  Bancada  do  PT nesta  Casa  votou  de  forma  contrária,  assim  como a

Bancada do PSDB. O acordo é ruim desde aquela época. Vamos renegociar, mas

com  seriedade,  não  fazendo  disso  uma  bandeira  política  para  quem  faliu  Minas

Gerais e está sem programa para governar. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, encaminharei,

de forma muito rápida, o Requerimento nº 1.918, da Comissão da Dívida Pública. As

palavras de alguns parlamentares, que respeito muito, na verdade tentam jogar uma

cortina de fumaça, procuram esconder a realidade e confundir a população. A questão

da dívida é límpida e transparente. Todos nós recordamos que, antes do Plano Real,

os juros cresciam em números galopantes. Em um determinado momento esses juros
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atingiram  mais  de  80%  ao  mês.  Com  base  nesses  juros,  todas  as  dívidas  e

operações bancárias eram feitas. Com o advento do Plano Real, a realidade mudou.

Foram feitas novas pactuações, com todos os Estados, com referência à dívida do

Estado com a União, do Estado com o governo federal. Isso não ocorreu apenas em

Minas Gerais, mas no Brasil todo.

Em  Minas  Gerais,  graças  ao  Governador  Eduardo  Azeredo,  foi  feita  uma

repactuação dos juros da dívida, que antes ultrapassavam a casa de 30% ao mês,

para o IGPM mais 7% ao ano, o que dava cerca de 14% ao ano. Foi uma negociação

extremamente  benéfica para o Estado de Minas Gerais  naquele momento e para

todos  os  outros  Estados  do  Brasil.  O  que  aconteceu  depois?  Os  anos  foram

passando, a realidade mercadológica mundial e a taxa de juros mundial foram se

modificando. O Brasil alcançou estabilidade monetária a tal ponto que falar em juros

de 14% ao ano é considerado agiotagem. Hoje o que acontece? O governo federal

cobra de todos os Estados, não só de Minas Gerais, juros anuais que nenhum banco

pratica na praça. É muito mais que o dobro, muito mais que o triplo. Nem agiota tem

coragem de cobrar os juros que a União cobra dos Estados.

O governo federal se recusa a negociar esses juros. O governo Lula ficou oito anos

se recusando a renegociar a taxa desses juros,  e,  até agora,  a Presidente Dilma

também  se  recusa  a  fazê-lo.  Esses  juros  obrigam  Minas  Gerais  a  pagar

R$4.000.000.000,00  por  ano,  com  uma  taxa  “agiótica”  de  juros,  estrambólica  e

estratosférica,  que  sufoca  os  cofres  públicos,  não  apenas  de  Minas  Gerais  mas

também dos outros Estados do Brasil.

Quero parabenizar a Comissão da Dívida da Assembleia Legislativa, que colocou

no ar uma propaganda altamente esclarecedora, mostrando que Minas Gerais paga,

apenas de juros,  R$4.000.000.000,00 para o governo federal.  Com esse dinheiro,

quantas  melhorias  poderíamos  trazer  e  quantos  investimentos  poderiam  ser

realizados  em nosso Estado.  Lembramos  aqui  que quase todos  os investimentos

realizados em Minas Gerais são originados dos cofres do Estado, sem contar com

nenhum  tostão  do  governo  federal.  Essa  é  a  grande  realidade.  Portanto,  Sr.

Presidente,  não temos medo de discutir  essa dívida,  não temos medo de discutir

esses juros escorchantes, exorbitantes, que, há muitos anos, sufocam os Estados,
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sufocam a população e sufocam os governos. Lembramos que o governo Lula, o

governo do PT, recusou-se a repactuar esses juros de agiota – aliás, não, porque são

juros que fazem vergonha a qualquer agiota, já que este não teria coragem de cobrá-

los.  O  governo  federal  não  se  propõe  a  renegociar  esses  juros,  que  sufocam  a

população dos Estados.

Portanto,  Sr.  Presidente,  essa  é  uma  discussão  muito  clara.  A  Assembleia

Legislativa montou a Comissão Especial da Dívida Pública, liderou esse processo e

começou a fazer uma caravana por todos os Estados para que o governo federal se

sensibilizasse  e  repactuasse  essa  dívida,  transformando-a  em  números  justos,

honestos  e  razoáveis.  E  o  governo federal  se  recusa a  fazer  isso.  A Assembleia

Legislativa de Minas está visitando todos os Estados e está colocando propaganda na

televisão para esclarecer a população sobre a importância de repactuar esses juros

que sufocam a população mineira.

Assim, Sr. Presidente, encaminhamos favoravelmente ao requerimento. Estão na

pauta  alguns  requerimentos  de  pedidos  de  informações  da  Comissão  da  Dívida.

Aprovaremos  todos  eles,  e  não  tenhamos  medo  de  conversar,  de  discutir  e  de

apresentar  os  documentos.  Vamos  aprová-los.  O  PSDB  e  a  bancada  governista

encaminham favoravelmente à aprovação dos requerimentos. Queremos a verdade,

queremos que a população conheça a verdade, queremos transparência. Mas não

queremos confundir, como faz a Bancada da Oposição, e não queremos esfumaçar a

realidade com o canto da sereia, isso não! Queremos a verdade e a transparência e

vamos conseguir  isso. E qual é a verdade? O governo federal sufoca os Estados,

sufoca  a  população,  liquida  a  população  mineira.  Então,  não  é  permitindo  o

crescimento dos Estados com uma dívida, uma cobrança injusta, incoerente, malvada

mesmo, que impõe sofrimento às populações.

O governo de Minas atravessa o choque de gestão e o déficit zero conseguindo

equacionar as finanças do Estado. Hoje, Minas Gerais vive de maneira apertada, mas

vive  dentro  do  seu  próprio  orçamento,  e  o  governo  federal  é  insensível  a  isso,

continua  esmagando  a  nossa  população,  continua  esmagando  o  governo  e  as

finanças públicas, recusa-se a renegociar os juros dessa dívida. Concluirei minhas

palavras  para  votarmos  o  requerimento.  Encaminhamos  favoravelmente  ao
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requerimento de informações. Há cinco pedidos de informação sobre a mesa, e todos

eles são oriundos da Comissão Especial da Dívida Pública. O PSDB e a bancada

governista  encaminham  favoravelmente,  porque  não  temos  medo  da  verdade  e

queremos a repactuação dessa dívida. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr.  Presidente (Deputado Inácio Franco) -  Com a palavra,  para encaminhar a

votação, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

venho aqui  discutir  esse requerimento  que nos  remete  à  palpitante  discussão do

endividamento do Estado de Minas Gerais.  Endividamento que,  até certa medida,

surpreende os mineiros, que têm sido bombardeados nos últimos anos com a intensa

publicidade do déficit zero, do choque de gestão e do PIB da China.

Ora, não chega a ser alta matemática, é simples aritmética. Se se tem déficit zero, a

dívida não poderia crescer. No máximo, ela ficaria estável. Na verdade, o governo

que anuncia o déficit zero viu à dívida pactuada com o governo federal triplicar. Se ela

triplicou, Deputado Lafayette de Andrada, é porque não havia déficit  zero. Poderia

dizer-se  tecnicamente  que em algum momento tivemos  déficit  primário  zero.  Isso

aconteceu em 1999. Não é novidade em Minas Gerais. A novidade é fazer disso peça

publicitária; é fazer disso mistificação; é levantar um leviatã publicitário em cima de

algo que nada representa. Isso, sim, é novidade. Não é verdade que os juros eram de

7%. Eles eram de 7,5%. E, Deputado Lafayette de Andrada, não era verdade que era

IGPM, era IGP-DI. Na verdade, era IGP-DI mais 7,5%. Não era IGPM mais 7%. Falo

só para repor a realidade da negociação que foi feita: a pior dos Estados. Ela foi feita

por  um  governo  do  PSDB,  o  Governador  Azeredo,  com  o  Presidente  do  PSDB,

Fernando Henrique Cardoso. E foi ruim desde o começo. Não me venham dizer que

houve um desbalanceamento de lá para cá, porque, desde o primeiro momento, o

limite imposto de 13% da receita líquida corrente jamais foi suficiente para amortizar

os juros. Portanto, o estoque da dívida, desde o primeiro mês, foi sendo aumentado.

Por  isso,  desde  o  primeiro  mês  do  governo  Itamar,  em janeiro  de  2009,  quando

deveria começar a ser paga essa dívida, tentou-se renegociá-la.

E  o  que aconteceu  àquela  época?  Justamente  os  que  agora,  12,  13,  15  anos

depois, vêm levantar essa discussão, não tiveram nenhuma solidariedade. Houve o
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escárnio, a ridicularização e o uso da máquina do governo federal para impor em

Minas Gerais o torniquete que se impôs no governo federal.

E,  Deputados Rogério Correia e Ulysses Gomes, naquela época,  o governo de

Minas tinha autoridade para  solicitar  uma renegociação da dívida com o governo

federal.  E  tinha  autoridade  por  quê?  Porque  durante  os  quatro  anos  do governo

Itamar,  Minas  não  contraiu  sequer  R$0,01  de  novos  empréstimos.  Vou  repetir:

durante os quatro anos do governo Itamar, Minas não contraiu sequer  R$0,01 de

novos empréstimos.  Não é  isso  o que acontece nessa quadra  da  vida  de Minas

Gerais.

Hoje mesmo temos em pauta, para serem apreciados, mais R$500.000.000,00 em

pedidos de novos empréstimos.

Recentemente fiz um levantamento e cheguei ao seguinte número: desde a posse

no  primeiro  mandato  do  Governador  Aécio  Neves,  a  Assembleia  Legislativa  já

autorizou nada menos que R$16.000.000.000,00 - repito: R$16.000.000.000,00 - de

novos empréstimos para Aécio Neves e Antonio Anastasia. São esses governantes

que  continuam  endividando  Minas  Gerais  que  se  acham  no  direito  de  usar  a

Assembleia  Legislativa  para  fazer  uma propaganda  mentirosa,  usando  o  dinheiro

público de uma Casa Legislativa para fazer uma campanha que mente aos mineiros,

dizendo que a má gestão de Minas Gerais é responsabilidade do governo federal.

Responsabilidade  de  um  endividamento  feito  por  eles,  pelo  governo  estadual  do

PSDB com o governo federal do PSDB, que tentou negociar, desde 1999, mas que foi

impedido por eles.

É isso que vivemos em Minas Gerais: a hipocrisia, o reino da mentira, o reino da

mistificação,  o  império  do  leviatã  publicitário  do  Estado,  que  agora  chega  até  a

Assembleia. A Assembleia Legislativa é usada para manipular o povo de Minas contra

o governo federal, tirando a responsabilidade do governo de Minas de tudo que não

se faz na área social. Se não temos saúde, é por causa do governo federal; se não

temos escolas, é por causa do governo federal; se os professores não podem comer

a merenda, é por causa do governo federal; se a turma é multisseriada, a culpa é do

governo federal; temos o pior índice de segurança, culpa do governo federal. Ora,

aqui  não  há  responsabilidade  por  nada,  mas  publicidade  há.  O  dinheiro  da
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publicidade é o mais alto de todos os tempos. Dinheiro para fazer os achegos dos

amigos, há; do Fasano, há, do Luciano Huck, há. Para isso há dinheiro.

Agora  é  preciso  que  tenhamos  coragem  de  colocar  o  dedo  na  ferida.  Esse

requerimento que estamos votando aqui sobre o endividamento...

Sou eu quem o agradeço. Quero só dizer e lembrar  ao Deputado Zé Maia que

defendo essa negociação desde 1999, quando o PSDB do ex-Presidente Fernando

Henrique impediu que se fizesse.  Esse juro,  chamado escorchante,  foi  negociado

pelo governo do PSDB aqui de Minas Gerais com o governo federal do PSDB. Quem

negociou esses juros, que se chamam agiotagem, foi o PSDB de um lado e do outro

da ponta. Esse requerimento que estamos discutindo aqui, dos juros da Cemig, que é

uma empresa do governo de Minas, é porque ela cobra de Minas Gerais, que é seu

acionista majoritário, IGPM mais 8,75%.

Deputado Zé Maia, ouvi V. Exa. e gostaria que me ouvisse.

Retomando, são juros mais altos do que o governo federal cobra. A empresa do

governo de Minas cobra do seu acionista majoritário juros mais altos do que a União.

Nesse caso não aparece a  campanha publicitária  da Assembleia  Legislativa,  não

aparece nada para registrar isso, porque não convém politicamente. É isso que temos

de denunciar. Há uma campanha diversionista patrocinada com dinheiro público para

tirar a responsabilidade do governo do Estado pela quebradeira de Minas Gerais. O

governo de Minas está quebrado! Minas é o Estado mais endividado da União. Temos

9,1% do PIB, 10,5% da população e 15,4% da dívida. Os mineiros são, na média,

10% mais pobres e 50% mais endividados do que os demais brasileiros. É esse o

resultado de 10 anos de tucanato. É esse o resultado, Deputado Zé Maia.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O  Deputado  Zé  Maia  -  Ilustre  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  gostaria  de

cumprimentar V. Exa. e falar aqui desses empréstimos que o governo Anastasia fez

neste  mandato,  que  foram  aprovados  nesta  Casa.  Realmente  isso  é  verdade  e

importante  porque,  por  onde  andamos  em  Minas  Gerais,  Deputado  Sávio  Souza

Cruz,  encontramos  pessoas  que  pedem obras  do  programa Caminhos  de  Minas.

Parte  desses  R$16.000.000.000,00  que  V.  Exa.  relata  aqui  é  destinado  ao
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asfaltamento  de  rodovias  nas  várias  regiões  de  Minas  Gerais,  com  programas

conhecidos, como o Caminhos de Minas, o Proacesso, que levou o desenvolvimento

e melhoria da qualidade de vida ao povo de Minas Gerais. É preciso destacar dois

pontos  desses  empréstimos  do  governo  de  Minas,  aprovados  pela  Assembleia

Legislativa: o primeiro deles é que programas desse nível fazem muito bem ao povo

de Minas Gerais. O segundo, que esses empréstimos são a juros civilizados, juros do

Bird, do BNDES e do JBIC do Japão, e não esses juros escorchantes que o governo

federal vem cobrando de Minas Gerais nos últimos anos. É uma covardia, Deputado

Sávio Souza Cruz, é indefensável a qualquer brasileiro, seja de qualquer partido, de

qualquer lugar do País. Como defender juros e correção monetária de mais de 20%

ao ano, como o governo federal faz aqui? Nenhum agiota no Brasil cobra juros tão

caros. A Polícia Federal está no Rio de Janeiro atacando os agiotas, mas precisa

atacar o governo federal, que é o maior agiota deste país e que covardemente está

surrupiando  o  dinheiro  dos  mineiros  e  dos  brasileiros  em  todos  os  Estados  da

Federação. É um crime o que o governo federal faz com o Brasil, com os brasileiros e

com todos os Estados da Federação.  Essa é a  grande verdade.  Os juros  que o

governo de Minas paga hoje, meu caro Sávio Souza Cruz, são juros civilizados, juros

cobrados no primeiro mundo, relativos a gastos com obras estruturadoras, como é o

programa Caminhos de Minas, tão cobrado em todos os cantos de Minas Gerais. Não

são esses juros cobrados pelo governo federal.

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

O Deputado Ulysses Gomes* – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público que nos acompanha pela TV Assembleia. Tenho acompanhado aqui esses

debates, essas manifestações e fico tentando me colocar, sinceramente, no lugar do

cidadão que nos assiste, que nos acompanha, seja aqui na Casa, seja nas nossas

atividades, ou daquele que tem o privilégio e a oportunidade de acompanhar esse

debate.

Não tenho dúvida de que esse mesmo cidadão que está ouvindo e acompanhando

nossos  debates,  alguns  acalorados,  Deputado  Rômulo  Viegas,  deve  estar  se

perguntado  por  que  somente  agora  se  levanta  tamanha  preocupação  sobre  um

problema para o qual, de fato, o governo federal, ao contrário do que alguns aqui
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tentaram afirmar, está aberto à negociação. O Congresso tem uma comissão especial

para tratar desse assunto. O governo já sinalizou, inclusive, a troca do indexador.

Enfim, tenta-se maquiar,  cada um tentando fazer o discurso da verdade,  discurso

esse  que,  nos  últimos  oito  anos,  esta  Casa  e  os  dois  governos  do  nosso  atual

Senador  Aécio  Neves  não  se  dispuseram  a  debater.  Essa  dívida  foi  maquiada;

sempre foi divulgado na mídia nacional, mais do que em Minas Gerais, que o governo

não tinha dívidas, que tinha sanado as suas contas, com o famoso déficit  zero. É

essa imagem que, nos últimos oito anos, Minas Gerais e o Brasil tiveram de Minas. É

essa imagem que, em todo lugar onde tivemos a oportunidade de estar, víamos. Eu

trabalhava em Brasília, e ouvíamos diversas lideranças falarem como Minas Gerais

tinha zerado o déficit.  Lembro-me do trabalho importante que o Deputado Weliton

Prado exercia aqui nesta Casa, Deputado Elismar Prado, de fazer um levantamento,

na mídia de cada Estado, nos principais jornais, sobre o investimento que o governo

de Minas Gerais fazia, e ainda faz, na mídia nacional, plantando a imagem de que

Minas Gerais tinha solucionado o problema de suas contas, que tinha sanado as suas

dívidas.

Hoje a base do governo tenta criar a imagem de que o culpado dessa história é o

governo federal e, a partir dessa lógica, justificar o descaso com as políticas públicas

nas áreas de saúde, educação e infraestrutura em Minas Gerais. Tenta mostrar para a

população mineira que o problema do Estado – a falta de projetos e de prioridade

para essa área – se deve a essa dívida com o governo federal.

De fato, na comissão criada por esta Casa – aliás, um exemplo importante para o

País, que puxou o debate nacional nas Assembleias Legislativas -, estamos fazendo

um debate técnico, aprofundado, coerente e responsável sobre essa dívida. Esse é o

debate que tem de ser feito. Mas os Líderes do Governo nesta Casa trazem o debate

para o âmbito político, o que nos impõe a necessidade de lembrar, como fez muito

bem o Deputado Sávio Souza Cruz, que me antecedeu, que o acordo firmado em

1997, Deputado Rogério Correia, foi  entre um governo do PSDB no Estado e um

governo federal  também do PSDB. Agora  querem colocar  a culpa no  governo do

Presidente Lula.  Ora,  durante oito  anos, em momento algum houve,  por  parte do

governo ou desta Casa,  manifestação nesse sentido.  Agora Minas Gerais,  com o
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Governador  Anastasia  –  e  me  permitam  ressaltar  a  importante  posição  que  o

Governador Anastasia tenta impor, com seu perfil técnico e competente -, assusta-se

ao encarar a situação e ver o Estado com tamanha dívida. Aí, sim, exatamente pelo

que  acabei  de  dizer,  esta  Casa  pode  ser  referência  de  um  diálogo  coerente  e

responsável que alguns parlamentares tentam fazer. Mas, quando deparamos com

essa disputa que Líderes do Governo tentam promover, maquiando a situação para

dizer que o governo federal age como um agiota em função dos juros adotados – e

que  de  fato  precisam  ser  revistos  neste  momento  –,  e  para  colocar  a  culpa  do

descaso e da falta de investimento nas políticas públicas em Minas Gerais nas costas

do governo federal, temos de dizer que isso é inaceitável. É inaceitável!

Há um mês, tratamos desse assunto nesta Casa, ao discutirmos, por exemplo, as

contas do governo do Estado. O próprio Tribunal de Contas, em seu parecer técnico,

ressaltou claramente – vejam que não é o Deputado Ulysses Gomes, do PT e do

bloco de oposição, que está afirmando, mas o próprio Tribunal de Contas – que, pelas

contas do governo do Estado de 2010, o Estado não investe na educação o mínimo

determinado no índice constitucional, 25%. Para atingir esse índice, o governo lança

dados e investimentos que, segundo a orientação do próprio Tribunal de Contas, não

são aceitáveis e, em vez de investir 25%, investe 20% na área da educação. Foi por

isso  que  passamos  todo  o  ano passado discutindo  o  problema da educação  em

Minas Gerais:  vimos que os professores não têm a prioridade que merecem nem

condições  mínimas  de  trabalho,  sobretudo  em  termos  do  reconhecimento  da

qualidade da sua mão de obra e da valorização da sua profissão. Também na área de

saúde, o próprio parecer do Tribunal de Contas aponta claramente que Minas Gerais

não investe o mínimo constitucional de 12%. Para atingir os 12,4% postos em sua

prestação de contas de 2010, usa investimentos da Copasa em saneamento, coisa

que não deve ser  feita,  como o Tribunal  de Contas alerta há mais de dois anos.

Agora, o Tribunal de Contas está fazendo um termo de ajustamento de gestão para

que, nos próximos anos, Minas cumpra o investimento mínimo nessas áreas.

Não  estamos  aqui  querendo  trazer  o  embate  para  a  lógica  política,  querendo

colocar a culpa em um ou em outro,  porque,  se discutirmos na lógica da disputa

político-partidária que esta Casa coloca, teremos, sim, de resgatar quando, por quem,
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como, quais as condições em que foram colocados esses empréstimos. Então nós

poderemos, sim, apresentar os dados importantes que o Deputado Sávio Souza Cruz

trouxe aqui de que Minas Gerais, nos últimos nove anos, endividou-se, nada mais

nada  menos,  que  em  R$16.000.000.000,00.  Estou  certo,  Deputado?  E  ainda

apresentar  informações  importantes  sobre  esse  requerimento  que  estamos

discutindo, do empréstimo com a Cemig, de juros de uma empresa pública cujo maior

acionista é o Estado de Minas Gerais. Por que ninguém está disposto a discutir esses

juros, que são muito maiores que esses - se é assim que todos querem afirmar –

juros absurdos de que o governo federal está tratando, consequência de um acordo

feito há mais de 10 anos?

Imagino que o cidadão mineiro que acompanha a TV Assembleia não consegue

compreender  isso.  Falando  dos  dois  últimos  mandatos  de  Governador,  por  que,

durante esse tempo, por quase nove anos, essa temática não foi pauta de discussão,

seja do governo, seja desta Casa Legislativa? Por que agora a Assembleia assume

as dores do governo,  do  partido,  numa disputa política que não é o papel  desta

Casa? Esta Casa que é exemplo para todo o Brasil  na competência técnica,  nos

gastos na sua estrutura, que presta um serviço primordial para a democracia mineira.

Por quê?

Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  só  para  uma  propaganda,  no  intervalo  de  30

segundos do “Jornal Nacional”, paga-se R$42.000,00 para uma inserção. E sabemos,

Deputado, que a TV não vende uma inserção, mas um pacote de inserções. Então,

são investimentos como esses que colocam a nossa atuação em questionamento. E

esta  Casa,  que  é  pioneira,  um  exemplo  em  tantos  debates  importantes,  tem

condições,  sim,  de  colocar  esse  debate  no  patamar  que  ele  merece.  Esta  Casa

começou com um exemplo importante, com um debate democrático e aberto. E é

nesse sentido que a nossa bancada tem debatido e se colocado exatamente com um

dos membros, hoje Presidente dessa Comissão, à frente desse debate. Isso porque

acredita que ele é importante, desde que seja, Sr. Presidente, realizado num patamar

sério,  transparente e verdadeiro.  Se é  isso que queremos,  não é  nesse tom que

conseguiremos discutir,  mas com a verdade que a população quer acompanhar. E

não adianta querermos a verdade no grito, na pressão, assim como estão fazendo
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com o Deputado Rogério Correia, que, durante o seu discurso, não apareceu na TV.

É impressionante, e eu me assustei. Estávamos assistindo aqui e, durante o discurso

do Deputado Rogério Correia, foi cortada a sua imagem; logo em seguida, voltou.

Quero, mais uma vez, dizer que tenho defendido em todo momento, não por ser

Deputado,  mas  por  acompanhar  como  militante  em  movimentos  sociais,  como

partidário, como acompanhante de vários movimentos nesta Casa, enfim, o papel que

a  Assembleia  Legislativa  exerce  na  democracia  mineira.  Trata-se  de  um  papel

primordial da estrutura que oferece, do debate qualificado que oferece, e que não

pode nos colocar nesse patamar de debate. Creio que esta Casa tem condições de

melhorar, de colocar esse debate no patamar que Minas Gerais merece. Aqui temos

os números que nos mostram isso, porque a história nos mostra isso, e eu tenho

certeza  de  que  aqueles  que  nos  acompanham  sabem  distinguir  essa  situação.

Obrigado. Boa tarde a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

vou  procurar  ser  breve  para  terminar  a  tempo  de  efetuar  a  votação  de  que

precisamos.

A meu  ver,  para  algumas  coisas  ditas  aqui,  a  verdade  precisa  ser  reposta.  A

começar pela publicidade que a Assembleia está apresentando na TV e em outros

órgãos, quando se criticou a publicidade de forma injusta.

O Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, ouviu as partes competentes para colocar a

publicidade.  Primeiramente  foram convidadas  todas  as  lideranças para apreciar  a

primeira publicidade proposta. As lideranças levantaram alguns problemas, não todas,

mas algumas, principalmente da Oposição. O Presidente da Assembleia Legislativa,

Deputado Dinis Pinheiro, houve por bem acatar aquelas propostas feitas e corrigir o

que aqueles Deputados da Oposição entenderam que precisava ser corrigido. Depois

submeteu de novo aos Deputados,  inclusive ao Deputado Adelmo Carneiro Leão,

Presidente da Comissão Especial da Dívida Pública. Depois que se manifestaram de

acordo  com  a  publicidade,  é  que  ela  foi  colocada  no  ar.  Essa  publicidade  é

importante, porque o movimento de combate aos termos em que está a dívida pública
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se iniciou em Minas Gerais. Aqui é que foi iniciado, ano passado, este movimento,

para chamar a atenção de todos os brasileiros sobre o que está acontecendo com a

dívida pública de 25 Estados dos 27 que o Brasil tem. Só não devem à União dois

Estados - Amapá e Tocantins. Os outros 25 devem, e devem muito. Todos eles estão

pagando juros que variam de 6% a 9%. Minas Gerais paga 7,5%. Todos eles estão

pagando a correção,  o indexador  IGP-DI.  No momento em que estamos vivendo,

somados IGP-DI mais juros dá cerca de 12% a 14%. Queremos mostrar que essa

publicidade feita pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais tinha que ter sido feita

há mais  tempo,  para  mostrar  ao  Brasil  inteiro  que esse movimento  começou em

Minas Gerais. Mais um movimento importante que Minas Gerais faz pelo Brasil, assim

como fez na época dos inconfidentes mineiros, contra a derrama. Agora Minas Gerais

novamente faz um movimento que interessa ao País todo. Depois que o movimento

foi  iniciado  em  Minas,  o  Senado  adotou,  e  já  tem  uma  comissão  de  notáveis

nomeados pelo Senado; a Câmara dos Deputados já tem a sua comissão; os Estados

brasileiros,  de  um  modo  geral,  já  nomeiam  a  sua  comissão;  Minas  Gerais  está

visitando,  por  meio dos seus Deputados,  diversos Estados brasileiros; já estamos

levando a questão para o interior;  as  cidades-polo já estão discutindo conosco;  a

questão está sendo discutida com o povo de Minas Gerais e com o povo brasileiro.

Mas não podemos perder a paternidade desse movimento, que começou em Minas

Gerais e foi à publicidade. Não levaríamos nada. Não podemos esconder os nossos

movimentos.

No  momento  em  que  publicamos  o  movimento  com  inteira  imparcialidade,  ele

passou  a  incomodar  alguns.  Incomodar  por  quê?  Ele  não  ofende,  não  agride

ninguém. Ele só fala que Minas Gerais não pode pagar os juros de 7,5%, mais IGP-

DI. A publicidade só fala que o governo de Minas, como os governos brasileiros, não

pode  se  comprometer  com  13%  da  sua  receita  líquida  real.  Por  que  isso  está

agredindo  alguém? Não  está  agredindo  ninguém.  Eu  me coloco  aqui,  em  parte,

dentro  do  que  falou  o  Deputado Ulysses  Gomes.  Não quero  aqui  tomar  este  ou

aquele partido, jogar a culpa no PT, no PSDB, no PMDB. Eu estou aqui, como Líder

de Governo, para defender a posição de resolver esse problema para Minas Gerais e

para o Brasil.
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Caros colegas Deputados, por exemplo, Minas Gerais paga, só de juros, sem IGP-

DI, 7,5%. Em 1998, quando foi assinado o contrato, a Selic era 28%, e hoje é 9% -

menos de 10%. Se era 28% e hoje é 9%, vamos dividir 28 por 9, dá 3 e pouco. A Selic

caiu dois terços, então os juros, que eram 7,5%, têm que cair dois terços também, no

mesmo ritmo que caiu a Selic. Tem que cair de 7,5% para 2,5% pelo menos. Isso é

inteiramente razoável. Minas Gerais está cogitando isso, diminuir o comprometimento

da dívida. Se é de 13%, cair para 9%, por exemplo. Está na manchete do jornal “Hoje

em Dia”, na publicação de ontem ou anteontem, que, se cair de 13% para 9%, Minas

ganhará  cerca  de  R$1.250.000.000,00  por  ano,  que  deixará  de  pagar  no

comprometimento da dívida.

Vejam,  senhoras  e  senhores,  com  R$1.250.000.000,00  Minas  construirá

aproximadamente 600 escolas, prédios escolares, num valor de 2 milhões cada um

por ano; 3.500 unidades de saúde num valor aproximado de R$400.000,00 cada uma

por ano; e 45 mil casas populares por ano no valor da unidade do programa Minha

Casa, Minha Vida, de R$25.000,00. Então são esses os problemas que nós, assim

como os 25 Estados brasileiros, estamos procurando resolver, além da questão de

Minas Gerais. Não estamos acusando a Presidente da República, mas, sim, fazendo

um movimento para sensibilizarmos a população brasileira. Além disso, levarmos um

movimento uniforme à Presidência  da República  para mostrar  à Presidente Dilma

Rousseff que essa questão não pode continuar nesses termos. O objetivo é esse e

não briga de PSDB contra PT. Não é nada disso.

Temos de resolver esse problema. A verdade é que o dinheiro, ou seja, o recurso

está concentrado em Brasília. Quer dizer, 70% do que se arrecada neste país está

em Brasília. Os outros 30% são distribuídos entre os 27 Estados brasileiros e mais de

5 mil Municípios brasileiros. Além de o recurso estar concentrado em Brasília, essa

dívida pública não é só de Minas, mas também de todos os 25 Estados brasileiros e é

impagável. Quando chegar ao final do prazo em 2028, nenhum terá pagado à União.

Em 1998, Minas Gerais devia à União R$14.500.000.000,00 e, de 1998 até agora,

pagou  R$22.500.000.000,00  e  está  devendo  R$58.500.000.000,00.  Isso  pode

continuar?  É  claro  que  não.  Isso  não  acabará  nunca.  Quando  chegar  a  2028,

corrigindo os valores até lá, estará devendo mais de R$200.000.000.000,00. Essa é a
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situação que temos de corrigir e não ficar com essa briga interna entre PT, PSDB e

PMDB,  um jogando a  culpa  no  outro.  Não resolveremos a  questão dessa forma.

Temos um compromisso maior com o povo de Minas Gerais e precisamos buscar

uma solução de comum acordo, de mãos dadas. Sabemos que alguns Deputados

não  quiseram  assinar  a  prorrogação  do  prazo  da  Comissão  Especial  da  Dívida

Pública.  Considero  isso  uma injustiça  e  um  absurdo  porque essa  Comissão está

prestando um grande serviço à Assembleia e ao povo de Minas Gerais. Só por razões

políticas  isso não faz sentido.  Precisamos pôr  a cabeça no lugar,  pois  temos um

desafio maior.  É  uma grande bandeira que Minas Gerais está segurando para os

mineiros e o Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  2.129/2011,  da Comissão  Especial  da Dívida  Pública,  em que

solicita  seja  encaminhado  ao  Tribunal  de  Contas  pedido  de  cópia  da  íntegra  do

estudo sobre a dívida pública de Minas Gerais, realizado pela Diretoria de Controle

Externo dessa Corte, para subsidiar o relatório anual de 2010, que teve como relator

o Conselheiro Sebastião Helvécio. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento.  Em votação,  o requerimento.  As Deputadas  e  os  Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  2.130/2011,  da Comissão  Especial  da Dívida  Pública,  em que

solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações, com os

aspectos que menciona, sobre os contratos de financiamento do Estado com a União

e com a Cemig. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Pela ordem, Sr. Presidente. Esse prazo para votação

do requerimento se encerra. Então peço a V. Exa. para passar à outra fase da Ordem

do Dia...

O Sr. Presidente - Gostaria de informar ao Deputado Rogério Correia que ainda

estamos rigorosamente dentro do prazo.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a Presidência passa à 2ª
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Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei

nº 20.846, que dispõe sobre a declaração de áreas de vulnerabilidade ambiental e dá

outras  providências.  A  Comissão  Especial  perdeu  prazo  para  emitir  o  parecer.

Designado relator em Plenário, o Deputado Duarte Bechir opinou pela manutenção do

veto.  Em  discussão,  o  veto.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o  Deputado  Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Presidente e Deputados, pedi a palavra para discutir

o veto e solicito à assessoria que providencie o projeto. Trata-se da discussão da

Proposição  de  Lei  nº  20.846,  que  dispõe  sobre  a  declaração  de  áreas  de

vulnerabilidade ambiental e dá outras providências.

Presidente,  antes  de  iniciar  a  discussão  do  veto,  gostaria  de  reiterar  o  que  o

Deputado Ulysses Gomes daqui denunciou. Farei a denúncia rapidamente, mas não

posso deixar de fazê-la. Quando este Deputado solicitou a palavra para encaminhar a

votação de um requerimento, esta Casa Legislativa não permitiu que este Deputado

fosse ouvido, por meio de seus funcionários. Ao mesmo tempo em que iniciei minha

fala,  o  serviço  de  som passou a  transmitir  a  recomposição de quórum. Portanto,

durante todo o tempo em que falei, o som estava ligado fazendo recomposição de

quórum sem a reunião estar encerrada.

Solicito ao Presidente verificar de quem foi a responsabilidade, se isso aconteceu

sem querer, se foi um lapso ou se, mais uma vez, como já ocorreu e eu já denunciei,

quiseram boicotar a fala de Deputados aqui, da tribuna. Recebi telefonemas dizendo

que eu havia falado, mas que a recomposição de quórum estava sendo colocada no

som da Assembleia  Legislativa.  Portanto,  as  pessoas não escutaram o  que falei.

Havia recomposição de quórum, que parou de ser transmitida tão logo minha fala

terminou. O Deputado que veio em seguida pôde ser ouvido.

Então, Sr. Presidente, deixo aqui esta denúncia, para que V. Exa. peça, em nome

da Mesa, a apuração da responsabilidade do ocorrido, porque isso é sério. Enquanto

um Deputado fala, não é possível que o serviço de som seja boicotado. Não havia

término da reunião para que se fizesse a recomposição, repito.  A recomposição é
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feita quando se pretende verificar se há ou não quórum.

Agora, quanto ao fato de se utilizar o serviço de som quando um Deputado faz

encaminhamento  de  votação,  realmente  alguém  deve  ser  responsabilizado.  Não

estou dizendo se a pessoa agiu ou não de má-fé, mas a Mesa da Assembleia deve

apurar essa questão, que julgo importante. Essa denúncia foi feita não por um, mas

por vários funcionários que reclamaram disso.

Sr. Presidente, solicitei a discussão do projeto porque dispõe sobre a declaração de

área  de  vulnerabilidade  ambiental  e  dá  outras  providências.  Essa  mensagem  do

Governador vetando o projeto, publicado no diário oficial, no dia 9 de fevereiro, diz

que o Governador optou por um veto parcial por inconstitucionalidade e contrariedade

ao interesse público. A proposição de lei tombada sob o nº 20.846 dispõe sobre a

declaração de área de vulnerabilidade ambiental e dá outras providências. Depois de

ouvida, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente manifestou-se pelo veto ao art. 6º,

que trata do Conselho Consultivo do Parque Estadual Serra do Rola-Moça, criado

pelo decreto; e assim se vai lendo o art. 6º vetado. É um veto à composição de todos

os representantes desse Conselho, e são muitos.

Sr. Presidente e colegas Deputados, a razão do veto é que o art. 6º, ao alterar a

composição  do  Conselho  Consultivo,  segundo  o  Governador  viola,  de  forma

cristalina,  o  disposto  no  inciso  XIV  do  art.  90º  da  Constituição  do  Estado,  que

estabelece que compete privativamente ao Governador dispor, na forma da lei, sobre

a organização da atividade do Poder  Executivo. Portanto,  essa questão ambiental

remete-nos a diversas preocupações. Eu mesmo fui autor de leis importantes que

ainda não foram regulamentadas. Há uma preocupação que o Governador retrata em

relação à formação do conselho e à vulnerabilidade ambiental. Entretanto, não vimos,

por exemplo, a regulamentação de leis importantes que foram aprovadas nesta Casa.

Com elas, o Governador não teve essa mesma preocupação. Cito, por exemplo, a Lei

do Pró-Pequi, de autoria deste Deputado. A lei foi regulamentada, mas o conselho

continua sem funcionamento adequado. Além disso, por meio de lei de minha autoria

aprovada nesta Casa, optamos por regulamentar uma área de preservação ambiental

de Várzea das Flores. Nesse caso, até hoje não houve regulamentação do projeto de

lei  em Contagem. Fizemos  audiência  pública,  solicitamos  a  regulamentação,  mas
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nada! Continua sem regulamentação. Portanto, do ponto de vista ambiental, muitas

incongruências devem ser colocadas neste Plenário.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como este é um assunto que julgo ser

de interesse absoluto de todos, preferirei terminar este debate à noite. Peço a V. Exa.

que, não havendo quórum, encerre, de plano, a reunião, resguardando meu tempo

para discussão do veto do projeto de lei em outra circunstância.

Encerramento

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 18,

às  9  e  às  20  horas,  nos  termos  dos  editais  de  convocação,  bem  como para  a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/4/2012

Presidência do Deputado Dilzon Melo

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Luiz Carlos Miranda - Entrega de título - Palavras do Sr. Divaldo Pereira Franco -

Exibição  de  vídeo  -  Apresentação  musical  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dilzon Melo - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Carlos Miranda - Sebastião Costa.

Abertura

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

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

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

- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  à  entrega  ao  Sr.  Divaldo  Pereira  Franco,

humanista, do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, concedido, a

requerimento  do  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  pelo  Governador  do  Estado,  por

meio de decreto publicado no “Diário do Executivo” em 17/9/2011.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Divaldo Pereira

Franco, humanista; Marival Veloso de Matos, Presidente da União Espírita Mineira; e

Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Vice-Líder do Governo; e Luiz Carlos Miranda, autor

do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença

O  locutor  -  Registramos  a  presença  da  Exma.  Sra.  Beatriz  da  Silva  Martins,

Presidente  da  Aliança  Municipal  Espírita  de  Belo  Horizonte;  do  Exmo.  Sr.  Andrei

Moreira  Machado  e  Souza,  Presidente  da  Associação  Médico-Espírita  de  Minas

Gerais; e das Exmas. Sras. Célia Diniz, Presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga,

de Pedro Leopoldo; e Marlene de Assis, Presidente da Sociedade Espírita Joanna de

Ângelis.  Em  nome  destes,  estendemos  as  nossas  saudações  a  todos  os  que

representam  entidades  ligadas  ao  espiritismo  e  os  que  compartilham  nesta  noite

desta homenagem ao Sr. Divaldo.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Sexteto de Metais da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar do Estado.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Luiz Carlos Miranda

Exmo. Sr. Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário da Assembleia, que hoje preside

esta reunião - muito obrigado pela sua presença -; Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

Vice-Líder  do Governo, grande amigo e companheiro,  que me fez agora algumas

revelações.  Estou  vendo  ali  um  companheiro  antigo  de  Ipatinga.  Trata-se  de  um
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Deputado experiente, com seis mandatos nesta Assembleia, que me disse que queria

chegar  perto  do  Divaldo,  mas  que  suas  pernas  estavam  tremendo,  que  estava

bambo, não sabia como fazer. Está acostumado a um grande público, mas a pureza

de um homem como esse nos faz ficar um pouco equivocados nas nossas ações.

Prof.  Divaldo,  médium,  humanista,  historiador,  orador,  educador,  também  estou

acostumado a conviver com massas. Sou Presidente de sindicato, faço assembleias,

agito, faço movimentos, mas confesso ao senhor que hoje estou diferente. As pernas

não estão suportando o peso, não sei se o peso da idade, da falta de um pouco de

humanidade ou da alegria de fazer esta homenagem.

Até  ontem  a  família  espírita  mineira  o  chamava de “baianeiro”:  metade  baiano,

metade mineiro, tamanho amor, respeito, amizade e gratidão pelo senhor. A partir de

agora,  podemos dizer em alto e bom tom: tu és mineiro.  Caro Sr.  Divaldo,  Minas

Gerais, como todo o Brasil, o considera verdadeiro benemérito da humanidade. Com

muita honra e emoção, por meio de requerimento de nosso mandato participativo e

coletivo, o governo e o povo de Minas o tomam como filho honorário. A razão maior

da concessão desta honraria é a convicção da família espírita mineira dos benefícios

sociais  e  espirituais  que  o  senhor,  apóstolo  de  Cristo,  discípulo  fiel  da  doutrina

espírita,  tem prestado tanto aos adeptos do espiritismo como ao povo das nossas

Gerais, do nosso Brasil e do nosso planeta.

Prof. Divaldo, desde quando o conheci, no auditório do Cine Horto, em outubro de

1978, há 34 anos, em sua primeira peregrinação à nossa Ipatinga, no nosso Vale do

Aço, o senhor se tornou um amigo inseparável,  porto seguro de todos nós. Suas

sementes foram plantadas no nosso vale. As sementes germinaram e deram frutos

tem abundância. Não por acaso, o movimento espírita do Vale do Aço é referência,

assim  como  o  movimento  espírita  mineiro  é  também  referência  no  nosso  país,

Coração  do  Mundo,  Pátria  do  Evangelho.  Aproveito  a  oportunidade e  faço  neste

momento uma menção especial ao Prof. Dr. José Raul Teixeira, outro extraordinário

discípulo  incansável  da  doutrina  espírita,  também  responsável  pelo  sucesso  do

movimento espírita.

Senhoras e senhores, cristãos de Minas Gerais que nos acompanham ao vivo pela

TV  Assembleia:  falar  o  que  de  um  homem  que  desde  a  sua  juventude  é
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comprometido com o bem e com o amor ao próximo? Falar o que de quem, de seus

quase 85 anos - a serem completos no próximo 5 de maio -, devotou 65 à causa

cristã  e  às  crianças  excluídas das  periferias  de  sua Salvador,  sendo reconhecido

como  um  dos  maiores  médiuns  e  oradores  espíritas  da  atualidade  e  o  maior

divulgador da doutrina espírita de todo o mundo?

Aliás,  dia  27/3/2012,  há  20  dias,  completou  65  anos  que proferiu  sua  primeira

palestra,  que  se  deu  em  Aracaju,  Sergipe.  Prof.  Divaldo  Franco:  um  exímio  e

devotado educador com mais de 600 filhos adotivos e mais de 200 netos e bisnetos,

atendendo todos  os  dias  três  mil  e  duzentas  crianças,  adolescentes  e  jovens  de

famílias de baixa renda, em regime de semi-internato e externato. Mais de 35 mil

crianças e jovens já passaram pela sua orientação, por vários cursos e oficinas na

Mansão  do  Caminho.  Mais  de  10  milhões  de  exemplares  de  seus  livros  foram

vendidos,  com  doação  integral  e  destinação  dos  direitos  autorais  à  Mansão  do

Caminho e a outras entidades filantrópicas. Orador com mais de 13 mil conferências,

em mais de 2 mil cidades em todo o Brasil e em 64 países dos cinco continentes; sete

conferências na ONU; mais de 900 homenagens, recebidas de instituições culturais,

sociais, religiosas, políticas e governamentais, entre elas o Título de Embaixador da

Paz no Mundo. Falar o quê?

Caro  Prof.  Divaldo  e,  agora,  caro  conterrâneo.  Por  maiores  que  sejam  nossas

homenagens ao senhor, nós, mineiros, jamais conseguiremos devolver em gratidão o

quanto recebemos e continuamos a receber por meio de sua abençoada missão. Por

isso mesmo, é impossível nos esquecermos de reverenciar e render nossa gratidão à

sua benfeitora: a Sra. Joana de Ângelis.

Reconheço humildemente minhas limitações e agradeço a Deus ter sido um dos

instrumentos para fazer esta homenagem. Agradeço ainda ao Presidente desta Casa,

Deputado Dinis Pinheiro, aos meus pares, e, em especial, ao Exmo. Sr. Governador

de Minas Gerais,  Prof.  Antonio Anastasia.  Agradeço também, e de maneira muito

especial, ao amigo e representante dos jornalistas espíritas de Minas Gerais, meu

companheiro  e  amigo,  Walfrido  Antônio  Teixeira,  toda  a  atenção  e  apoio  nesse

verdadeiro  empreendimento  espiritual.  Trabalhou  conosco,  a  quatro  mãos,  para

podermos realizar esta homenagem e quebrarmos alguns paradigmas nesta Casa e
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em outros lugares.

Reconheço também que esta  homenagem  é uma maneira  singela  de  fazermos

justiça  plena  aos  milhares  de  espíritas  mineiros  que  trabalham  no  anonimato,

saciando a fome material, a fome espiritual, educando os corações e as mentes de

milhões de pessoas, em especial, das crianças e dos adolescentes, na maioria das

vezes, sem ajudas governamentais – municipal, estadual e federal.

Vale  lembrar  que,  a  partir  de  hoje,  o  mês  de  abril  tem  agora  mais  uma  data

importante para a doutrina espírita comemorar. Entre outros fatos relevantes, tivemos

a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas; o nascimento em Pedro

Leopoldo,  Minas Gerais,  de Chico Xavier;  o  lançamento,  em Paris,  do  Evangelho

Segundo o Espiritismo; o lançamento de “Livros dos Espíritos”,  e  hoje, agora não

mais  de  fato,  mas  sim,  de  direito,  a  concessão  da  cidadania  mineira  ao  ilustre

médium, humanista e educador, Divaldo Pereira Franco.

Enfim, amigo e conterrâneo Divaldo, a Minas Gerais de Tiradentes e de todos os

Inconfidentes;  de  Francisco  Cândido  Xavier;  de  Eurípedes  Barsanulfo;  de  Célia

Xavier; de Zilda Gama; de Irmã Castro, nossa querida Meimei; de Irthes Terezinha

Lisboa de Andrade; de Antonio Lorêto Flores; da Sra. Hermelita de Matozinhos; do

Prof. Rubens Romanelli e de João Nunes Maia; entre tantos espíritos abnegados, é

também, a partir de hoje, a sua Minas Gerais!

Terminando  minhas  palavras,  quero  parafrasear  o  nosso  inesquecível  benfeitor,

Chico Xavier, quando disse: “Divaldo tem uma estrela na boca!”. E eu afirmo: Divaldo

tem uma constelação no coração! Não por acaso é chamado de “o Paulo de Tarso

dos nossos dias”. Rogo a Deus para que nossos compromissos políticos, meu e de

todos os parlamentares de Minas e do Brasil, sejam com a moralidade, a decência, a

honra, a dignidade e os princípios elementares do bem proceder sugeridos por essa

doutrina  da  qual  o  senhor,  professor  Divaldo,  é  um  dos  principais  líderes  neste

planeta.

Seguiremos assim os modelos que nos deixaram políticos espíritas, como Bezerra

de  Menezes,  Cairbar  Schutel,  Freitas  Nobre,  Eurípedes  Barsanulfo,  Fernando

Coutinho,  Luiz Bassuma e outros,  que participaram da política  sem abrir  mão da

dignidade, do caráter e da convicção cristã. Às famílias cristãs mineiras, a todos os
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Espíritas de Minas Gerais o meu muito obrigado pela oportunidade de servir a este

mensageiro de luz.

Antes de encerrar meu pronunciamento, parafraseando também um dos grandes

poetas, gostaria de dizer que “ser mineiro é ter simplicidade e pureza, humildade e

modéstia , coragem e bravura, fidalguia e elegância”. É isso que representa o nosso

querido conterrâneo Divaldo Pereira Franco. Muito obrigado e boa noite.

Entrega de Título

O locutor - Neste momento, o Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário da Assembleia

Legislativa, representando o Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro, fará a

entrega do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Divaldo

Pereira Franco, humanista, passando-lhe às mãos o diploma. O título a ser entregue

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

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

17/9/2011 e a requerimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

concede ao Sr. Divaldo Pereira Franco o título de Cidadão Honorário do Estado de

Minas  Gerais,  em  reconhecimento  aos  ilustres  trabalhos  literários  e  religiosos

prestados à sociedade mineira”.

O Sr. Presidente – Convidamos também o Deputado Luiz Carlos Miranda, autor do

querimento que deu origem a esta solenidade, para juntos fazermos a entrega do

merecido título ao grande, agora conterrâneo, Divaldo Franco.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Sr. Divaldo Pereira Franco

Exmo.  Deputado  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  da  Assembleia  Legislativa,

representando o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro; Exmo. Deputado Luiz Carlos

Miranda, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; Exmo. Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, Vice-Líder do Governo; Exmo. Sr. Presidente da União Espírita

Mineira, querido irmão Marival Veloso Matos; senhoras e senhores; queridas irmãs,

queridos irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz.

Quando  tive  a  felicidade  de  receber  a  notificação  de  que  havia  sido  nomeado

cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, mergulhei no abismo dele mesmo para

poder saber as razões que levaram o nobre Deputado Luiz Carlos Miranda a indicar a
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minha personalidade descolorida para uma homenagem tão relevante. E, fazendo um

retrospecto,  recordei-me da primeira vez em que aportei  às  venerandas terras  de

Minas Gerais, no mês de março já longíquo de 1948, quando visitei Belo Horizonte e

tive o imenso prazer de conhecer, fisicamente, o venerando apóstolo da mediunidade,

Francisco Cândido Xavier, que, naquela tarde memorável de terça-feira, vinha a Belo

Horizonte para visitar a família Cavalcanti, no Foto Minas, na Rua Tupinambás, 310.

E, a partir daquele momento, a minha memória foi libertando os clichês da gratidão,

das alegrias inefáveis que a divindade me proporcionou, mesmo sem mérito da minha

parte, no convívio com a alma mineira. Passaram, então, pelas minhas recordações

venerandas figuras que seria fastidioso aqui os seus nomes declinar.

Mas alguns deles, por merecida justiça, tomaram vulto muito maior: o sergipano

Virgílio  Almeida,  que  realizava  nesta  cidade  nobre  atividades  incomparáveis  de

serviço espírita, e o Prof. Rubens Romanelli, intelectual que, de certo modo, pode ser

considerado uma das maiores inteligências de Minas Gerais, também no além-túmulo

há  muitos  anos.  E,  nesse  painel  de  evocações,  recordei-me  daqueles  primeiros

habitantes das terras das Minas Gerais, os macro-jês, aqueles silvícolas que, ao lado

dos maxacalis e de outros, como os aranãs, eram os povoadores das venerandas

terras  de minérios  do século  XVI.  E  não pude deixar  de  acompanhar  a trajetória

imensa  dos  primeiros  colonizadores,  que,  por  meio  das  entradas  e  bandeiras

provenientes do Estado de São Paulo, penetraram na terra bravia e ondulada das

Minas  Gerais.  Então  as  minhas  recordações  levaram-me  a  acompanhar  o

desbravamento dos sertões, a penetração desses homens e mulheres estoicos nas

selvas hostis, arrancando o ouro que mandavam para Portugal, a fim de que a colônia

pudesse merecer qualquer respeito e qualquer respaldo.

Lembrei-me então de que, no ano de 1696, foi fundada a primeira manifestação de

cultura no Arraial de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo, mais tarde, por volta de

1711, transformada na pequena vila que daria início à colonização das terras bravias.

E, nesse suceder de evocações, cheguei à Revolução Francesa, quando, em 1789,

os filósofos, capitaneados pela alma generosa dos idealistas que desejavam para o

mundo uma era melhor, derrubando a casa dos Bourbons, no memorável 14 de julho

destruíram o maior depósito de pólvora da Europa, a Bastilha. E logo os ideais de
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liberdade, igualdade e fraternidade espalharam-se pelo mundo, sensibilizando a alma

generosa do grande arrancador  de  dentes,  que se  transformaria no  paladino  dos

ideais libertários da futura comunidade brasileira.

E logo, por meio da evocação no salto quântico, cheguei a 1792, ao aziago dia 21

de abril, quando, após ser enforcado e esquartejado, Joaquim José Xavier permitiu

que desfraldassem no coração da comunidade os ideais gloriosos que ele abraçara

com coragem, desejando que a liberdade fosse necessária, não importando quando

chegasse. “Libertas quae sera tamen”. E logo de imediato, a imaginação percorreu as

estradas  grandiosas  das  Minas  Gerais,  que  eram  denominadas,  a  princípio,  de

Campo de Catiguá; mais tarde, Minas Gerais dos Goitacazes; posteriormente, Minas

Gerais de Ouro Preto, que seria sua primeira Capital e, ainda mais tarde, Capitania

de Minas Gerais  e outros nomes,  nascendo então o velho Curral  del-Rei,  que se

tornaria a grande urbe, gloriosa, que é a nossa Belo Horizonte.

Mas,  nesse  intervalo  das  evocações,  pude  ver  o  momento  grandioso  da

reencarnação de Francisco de Paula Cândido, a 2/4/1910. A estrela fulgurante de

primeira grandeza que mergulhava na indumentária carnal para realizar uma trajetória

luminífera,  deixando  pegadas  inapagáveis  de  amor,  esperança  e  paz,  sendo

considerado mais tarde como o mineiro do século. E também vi passar pela minha

imaginação as figuras exponenciais do Presidente Juscelino Kubitschek, o idealizador

de Brasília, da grande marcha para o Oeste.

Por  que não recordar  Carlos Drummond de Andrade,  Ari  Barroso,  Pelé e tantos

outros  vultos  gloriosos  dessas terras  inexpugnáveis?  Então,  foi  natural  a  emoção

tomar conta do meu ser, e tivesse eu ímpeto de dizer à egrégia Assembleia de Minas

Gerais que eu não merecia a homenagem. Esta homenagem deve ser direcionada à

doutrina  que  me  arrancou  da  ignorância,  que  projetou  em  minha  alma  as  luzes

abençoadas  de  Jesus,  o  crucificado  sem  culpa.  Quero  declinar  da  honra,  que

reconheço  não  merecer,  transferindo-a  para  esses  apóstolos  do  espiritismo  que,

nessas terras formosas, arrancaram a cruz do Gólgota e plantaram a montanha das

bem-aventuranças. Quero agradecer a Virgílio de Almeida, a Rubens Romanelli,  a

Chico Xavier, cidadão pelo berço, e a tantos outros, como também a alguns corações

afetuosos, como Marlene, Válter e a querida família de Assis, que, na intimidade de
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seu  lar,  recebe-me  há  várias  décadas,  com  ternura  fraternal  e  com  amizade

transcendental.

Então,  neste  momento,  preparei-me  para  dizer  que  é  meu  dever  declinar  da

homenagem, mas aceitar o carinho, o estímulo neste momento do meu crepúsculo

existencial.  Quando já  preparado  para  o  retorno  à  pátria  querida,  recebo  dessas

Minas tão amadas pelo meu coração o testemunho de ternura e a honrosa cidadania.

Procurei,  de  qualquer  maneira,  demonstrar  gratidão,  por  meio  de  uma  conduta

exemplar,  sem  qualquer  sentimento  de  vergonha,  ao  olhar  para  trás  e  corar  por

qualquer  ato  que  me  tornasse  indigno  de  recebê-la.  Lembrei-me  de  que  é  do

protocolo dizer algumas palavras,  expressar gratidão e, na pobreza do meu verbo

descolorido, quero apelar para a literatura universal evocando a figura gloriosa da

maior  contista da Terra, Selma Lagerlöf,  a extraordinária sueca que nasceu numa

cidadezinha do interior  do país e comoveu o mundo com suas narrações infantis.

Quando  ela  foi  convidada  a  receber  o  Prêmio  Nobel  de  Literatura,  em  1909,  a

primeira  vez  que  uma mulher  era  homenageada  com  aquele  prêmio,  tomada  de

grande espanto, Selma Lagerlöf, que embalara gerações com suas histórias notáveis

e que conseguira descrever a geografia do seu país por meio de um conto, resolve

contar as histórias maravilhosas de um jovem que monta um pássaro gigantesco e

sai a voar pelas fronteiras, delimitando-as.

Dominada por uma ação, não sabia o que dizer à corte do seu país, naquela noite

memorável em que receberia o prêmio.  Então, quando Selma Lagerlöf chegou ao

teatro de honra da academia de Estocolmo, diante dos reis e das personalidades do

mundo,  nada  mais  fez  do  que  contar  uma  história.  Ela  a  denominaria  lenda  da

gratidão. Depois das homenagens, quando se referia às autoridades e aos nobres

membros que constituíam o seleto auditório, Selma Lagerlöf narrou que, ao tomar o

trem da sua distante terra gelada para vir à Capital, ela ainda não havia elaborado um

discurso, nem tinha capacidade para fazê-lo. Foi quando então adormeceu e sonhou.

Sonhou  que  em  determinado  momento  a  locomotiva  e  os  grandes  vagões  que

conduziam as multidões saíram dos trilhos, e ela pôde ver pela janela a conquista do

infinito, até que, com ranger de ferros, escutou uma voz dizer: “Entrada do paraíso.

Dez minutos de descanso. Os passageiros podem saltar”.
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Selma Lagerlöf e os demais viajantes saltaram emocionados, e ela se lembrou que

aquele era um momento único na sua vida porque, no reino dos céus, deveria estar o

seu  genitor,  Peter  Lagerlöf.  Saltou  desesperada  porque  o  tempo  era  curto.  E,

chegando à entrada do paraíso, engenho mais precioso, perguntou a São Pedro, o

grande porteiro, onde se encontrava a casa em que residia Peter Lagerlöf. E Pedro

apontou para a estrada das esmeraldas, uma casa em cuja chaminé se via sair um

pouco de fumaça, porque aquele era um grande poluidor: o seu cachimbo habitual.

“Eu não tive dúvida, era papai. Corri e, ao chegar ao palacete de ouro e de pedras

encrustadas, empurrei a porta, e ele estava no centro da sala, na sua cadeira, ‘roc,

roc’, pitando como de hábito. Ao ver-me, machista como era, perguntou-me: ‘Selma, o

que faz você no Paraíso?’. ‘Papai, eu venho pedir socorro’. E atirei-me aos seus pés

e disse: ‘Estou viajando a Estocolmo porque fui homenageada com o Prêmio da Paz

sobre literatura’. ‘Selma, que mal você fez à literatura para ser homenageada?’. ‘Não,

papai, não é isso. É o prêmio pelas minhas obras’. ‘Quais obras, Selma? Elas não lhe

pertencem.  Elas  são  o  resultado  das  narrações  feitas  pela  sua  avó.  Quando  a

paralisia infantil dominava suas pernas e você desejava correr para poder flutuar nos

céus maravilhosos da nossa pátria, sua avó, carregando-a, apontava a vitrine e as

crianças brincando no gelo e dizia: ‘Voe, patine pela imaginação’. Não, Selma, você

vai chegar lá e dizer ‘eu não mereço’. Vai dizer: ‘quem merece esse prêmio é a minha

querida avó, que me ensinou a arte de narrar histórias’. Seus irmãos é que são os

contadores  de  história.  Você  vai  dizer  que  é  somente  uma  repetidora  dos

fatos.’‘Papai,  é  o  que pretendo  dizer,  mas  me lembro  que  jamais  pensei  que  as

minhas histórias pudessem comover alguém. Depois que vovó partiu, eu as escrevi

para publicar no jornalzinho de Vernant, a nossa cidade natal. Até um dia em que um

senhor bateu à minha porta, muito bem vestido, e perguntou de um jeito estranho

quem era Selma Lagerlöf. Eu me apresentei e ele disse: ‘Senhora, venho oferecer-lhe

o primeiro prêmio pelos seus escritos. O resultado dos direitos autoriais e das obras

que estão sendo publicadas pelo 'The Times', de Londres’. Eu não entendi nada do

que ele falou, mas ele me apresentou um cheque que era o pagamento pelas obras e

pelas  histórias,  mas,  como  elas  não  eram  minhas,  enviei  esse  cheque  para  as

crianças tuberculosas, para as crianças portadoras de enfermidades, para as quais
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eu contava as minhas histórias, para embalar-lhes as noites de sofrimento e solidão.

E  foi  assim,  papai,  que  começaram  a  chegar  pessoas  estranhas  e  de  pátrias

diferentes, dizendo que os meus livros estavam correndo o mundo e então eu vim

pedir um conselho. O que direi?. ‘Que não merece. Diga que é uma repetidora, que

não criou nada, decline da honra e aceite a generosidade dos corações’. Ouvi, então,

o apito do trem, saí a correr, ainda acenei um adeus a papai. Por isso, majestades,

nobre auditório, estou aqui para declinar da honra do Prêmio Nobel e aceitar somente

somente o carinho de todas as V. Exas. e a sua generosidade. A dívida da gratidão de

ser uma Lagerlöf passa à história da literatura, porque jamais poderemos agradecer

todo o bem que recebemos. A dívida é a psicologia da gratidão”.

Já assinalava Confúcio,  com muita  propriedade:  “Faça o bem, mas não espere

gratidão”. E Joana de Ângelis, da obra que tem como título “O ápice da gratidão”,

depois de mais de 200 páginas, terminará seu livro dizendo que o sentido da gratidão

é o amor que deveremos oferecer à humanidade pela graça da vida que Deus nos

concedeu. Por essas e por outras razões quero agradecer a homenagem e aceitar o

carinho de V. Exas., a bondade dos corações afetuosos de Minas Gerais, que me

recebem na condição de seu cidadão. Tentarei, com todo o esforço, corresponder à

expectativa, abraçado à doutrina espírita que me arrancou do cativeiro da ignorância

e evitou que perambulasse pelos hospícios, pelos cárceres, quando a mediunidade

desabrochou na infância e me apresentou o outro lado da vida.

Por  tudo  isso,  nesta  noite  memorável  para  o  meu e  para  outros  corações,  às

vésperas da  evocação do lançamento de “O Livro dos Espíritos”  em Paris,  no  já

remoto 18/4/1857,  do nascimento do querido anjo Chico Chavier  a 2/4/1910 e da

nossa  descoberta  pela  frota  de  Cabral;  então,  por  todas  essas  razões  e  pelo

21/4/1793, evocando mártires da Independência, eu digo, Senhor da Vida, pela tua

misericórdia e tua compaixão, permite-me dizer-te que toda a minha vida deve ser um

hino de louvor e de gratidão. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo

que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus

olhos  veem  no  altar  da  natureza.  Olhos  que  veem  o  céu,  a  terra  e  o  mar,  que

acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém nas terras

floridas em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor.
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Mas, ciente da minha visão,  formulo uma oração pelos  cegos, porque eu os vejo

tropeçar na multidão, sofrendo na escuridão, chorando na solidão. Por eles eu oro e

aqui  imploro  comiseração,  porque  sei  que  depois  dessa lida,  na  outra  vida,  eles

também enxergarão.

Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que

ouvem o tamborilar da música e do vento no terreiro, a melodia da voz do mesmo

vento  na  boca  de  um  cancioneiro;  a  melodiosa  voz  do  boiadeiro,  pela  minha

faculdade de ouvir a música do povo que desce no morro na praça a cantar. Pela

melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Ah, Senhor,

mas diante dessa grandeza, quero agradecer pela minha percepção, pelos ouvidos

meus, mas também, Senhor, pelos cantos do meu coração, pelas mãos que aram,

que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura,

mãos  que  apertam  mãos,  mãos  dos  adeuses,  mãos  que  limpam  feridas,  que

enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de poesia, mãos

de cirurgias, mãos de psicografias.

Pelas mãos que legislam, pelas mãos que abraçam, pelas mãos que atendem a

velhice, a dor,  o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho

alheio sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Pelo corpo que

me deste, perfeito, sem mácula nem defeito. Pela minha oportunidade de caminhar,

muitíssimo  obrigado,  Senhor,  porque  eu  posso  bailar.  Mas  diante  dele  eu  olho

aqueles  que  estão  assinalados,  amputados,  paralisados.  E  se  não  podem

movimentar,  oro  por  eles  porque  sei  que  depois  desta  expiação,  na  outra

reencarnação,  eles  também  bailarão.  Obrigado,  por  fim,  pelo  meu  lar.  É  tão

maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão ou uma tapera,

um bangalô, uma favela, um dúplex, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a

figura do amor, amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão,

a presença de um amigo, alguém que me dê a mão; pelo menos a companhia de um

cão, porque é tão triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar

nem um teto para me agasalhar ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo

contrário,  eu  direi:  Obrigado,  Senhor,  porque  eu  nasci.  Obrigado,  Senhor,  porque

creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Pelo título de cidadania honorária de
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Minas Gerais, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre o homenageado.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembleia, acompanhado

do pianista Antônio Carlos de Magalhães, que, sob a regência do maestro Rodrigo

Garcia,  apresentará  as  seguintes  músicas:  “Ave  Verum  Corpus”,  de  Wolfgang

Amadeus  Mozart;  “Gabriel's  Oboe”,  de  Ennio  Morricone;  e  “Desenredo”,  de  Dori

Caymmi e Paulo César Pinheiro.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Parabéns ao Coral da Assembleia Legislativa, que melhora a cada dia. Parabéns

pelo trabalho.

Exmo.  Sr.  Divaldo  Pereira  Franco,  que  recebe  esta  homenagem,  fruto  de  um

trabalho,  de  uma moção apresentada  pelo  Deputado Luiz  Carlos  Miranda,  nosso

companheiro, a quem também saudamos, como o nosso companheiro Vice-Líder de

Governo, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e também o Presidente da União Espírita,

Sr.  Marival  Veloso  de  Matos.  Faremos,  prezado  Sr.  Divaldo,  a  leitura  de  um

pronunciamento  que  certamente  faria  o  nosso  Presidente,  pelo  Regimento  desta

Casa. Ao final farei pequenas considerações vindas do meu coração.

Esta homenagem a Divaldo Franco, um dos mais reconhecidos divulgadores do

espiritismo e da doutrina kardecista no País e no mundo, evoca o grande respeito do

povo mineiro a uma vida notável, inteiramente voltada para a paz e a caridade. A obra

que este  médium e parapsicólogo publicou,  distribuída  em mais  de  8  milhões  de

exemplares,  compara-se  à  sua  permanente  proteção  às  crianças  excluídas  de

Salvador, além de adolescentes e jovens de famílias carentes. As centenas de filhos e

netos adotivos dão bem a ideia do tamanho do coração deste brasileiro cuja vida se

pauta pela prática efetiva e cotidiana do amor, através do dom de seus melhores

talentos, em que se incluem as grandes capacidades de educador e orador.  Essa
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preocupação com os cidadãos mais desfavorecidos é, sem dúvida, inspiração para a

atuação da Mesa desta Casa, firme no seu propósito de efetivar políticas públicas que

visam à erradicação da pobreza, procurando representar, permanentemente, o poder

e a voz do cidadão.

Homenageamos, portanto, este professor primário, antigo aluno de uma escola rural

de Feira de Santana, que nunca renegou sua vocação pedagógica, ao mesmo tempo

em que passou aos seus leitores mensagens de sabedoria e acolhimento espiritual,

confortando uma população sedenta de apoio e orientação. Ao longo de sua vida,

além de privilegiar a educação, construindo escolas profissionalizantes, também vem

dando sua atenção à assistência médica, procurando atuar num setor de permanente

carência,  do  qual  os  agentes  públicos  e  a  sociedade  organizada  não  podem

descuidar-se,  para  que  nosso  povo  tenha  um  atendimento  verdadeiramente

democrático e de qualidade.

No  próximo  dia  5  de  maio,  Divaldo  Franco  estará  completando  85  anos,  que

merecem, desde já, serem comemorados, pois este homem, sozinho, é um exemplo

fantástico de responsabilidade social, à qual se junta um afeto desmedido por todos

os  seres  humanos,  em  especial  por  aqueles  cujos  destinos  lhes  trazem  difíceis

obstáculos. Homem de fé, conhecedor profundo da doutrina espírita, vem mostrando

ao mundo, com sua brilhante inteligência, a necessidade de se construírem relações

mais justas, mais fraternas, dentro da perspectiva da paz. Porque vemos em Divaldo

Franco  um  baluarte  das  grandes  atitudes  que  farão  deste  país  e  deste  planeta

lugares melhores, mais dignos e equânimes e porque refletimos a vontade do povo

deste  Estado,  que  tanto  se  identifica  com  esta  figura  cheia  de  mansidão  e

generosidade, nele reconhecemos um autêntico cidadão mineiro.

Prezado Divaldo, ao cumprimentá-lo, fazendo as saudações não só do mineiro, mas

desta Casa, no salão oficial, eu dizia do orgulho desta Assembleia, de todos os seus

77 membros, em recebê-lo como cidadão de Minas, num atendimento, numa lucidez

inequívoca do Deputado Luiz Carlos Miranda, que dizia que o mineiro se identifica

muito com o baiano. E ele dizia, com toda sua sabedoria, que o mineiro também é

baiano; que, quando veio do Sul do País para a Bahia, ele se cansou e parou em

Minas. Mas nós dizemos, prezado Divaldo, que realmente o mineiro está cansado,
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não  do  trabalho,  mas  de  ver  prosperar  as  injustiças,  de  ver  se  agigantarem  os

poderes nas mãos dos maus, de ver que nem todos têm os direitos iguais diante dos

homens. Disso, o mineiro está cansado, mas muito disposto, pelo menos a ouvir de

vocês,  ver  nas  suas  próprias  obras,  o  que você tem  feito,  deixando  as  pegadas

indeléveis daqueles que realmente amam e temem a Cristo.

Não bastam as suas 900 palestras, os seus mais de 8 milhões de leitores em mais

de 17 línguas. O que fala muito mais alto são as suas atitudes. Não basta, como você

dizia,  ser  homenageado  em  Minas  no  mês  de  Tiradentes.  Realmente  não  basta,

porque o espírito libertário do mineiro entende que não basta simplesmente, hoje, dar

a vida por aquele em que confia, conforme fazia Tiradentes ao se libertar do jugo

português.  Não  basta  ser  uma  Joana  d'Arc,  na  França;  não  basta  ser  um  São

Sebastião,  que,  por  amor a  Cristo,  também entregou a sua vida.  Hoje,  o espírito

libertário exige que, ao se falar a mais de 8 milhões de pessoas, se deixem marcas

daquilo que se fala e faz, como você tem feito ao longo desses 65 anos.

Sendo eu parte do poder público, digo que são tantas as obras que deveriam ser

preocupação  constante  da  sociedade,  educando  crianças,  criando  escolas

profissionalizantes e atendendo à saúde, mas, mais que isso, dando dignidade a cada

um dos seres humanos para que se sintam iguais e possam dizer: “A minha chance aí

está”. Não bastam as palavras, mas o exemplo que se pratica. E hoje nos irmanamos

ao Luiz Carlos Miranda para dizer que nos orgulhamos de ter mais um mineiro deste

quilate. Posso dizer-lhe que nos esforçaremos muito para aprender com suas obras

aquilo que se pode fazer em favor dos desvalidos.

Estou  aqui  há  seis  mandatos  também,  fruto  de  movimentos  de  igreja,  com  a

consciência de que quem precisa do agente do poder público são os mais humildes,

os que não têm vez nem voz. Os ricos se bastam; eles pagam, levam, compram e

fazem. Mas quantos depositam em nós a esperança da sua última chance, daquela

que lhe está no desespero? É por isso que ainda faz brilhar os olhos estar nesta

Assembleia, juntamente com tantos Deputados à semelhança do Luiz Carlos Miranda

e  do  meu  amigo  Dalmo  Ribeiro  Silva,  que  milita  comigo  no  Sul  de  Minas,  na

esperança de que, por meio de nós, façam-se dias melhores.

O Brasil e o mundo estão convictos de que o que você fala, você faz, e isso é o que
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nos  deixa  mais  alegres.  Os  mineiros  estão  mais  ricos,  mais  alegres  e  com  a

perspectiva  de  vida  muito  maior,  pois  hoje  adquirimos  um  grande  conterrâneo,

daqueles  que  vale  a  pena  dar  a  vida  para  defender  o  que  prega.  Seja  um bom

mineiro. Que Deus o abençoe. Que Ele faça de você um exemplo de vida, como foi

Chico Xavier, para que os pequenos que aí estão possam dizer, ao amanhecer, que

este mundo vale a pena, pois, pelos exemplos que vimos, vale a pena viver. Muito

obrigado, Divaldo Franco, pela oportunidade de ser mineiro. Que Deus o abençoe

sempre.

Parabenizo mais uma vez o nosso companheiro Luiz Carlos Miranda pela lucidez e

brilhante indicação. Diga-se de passagem, ele tem sido notável por saber escolher

quem  homenageia.  Parabéns,  Luiz  Carlos,  por  sua  clarividência.  Obrigado  ao

companheiro Dalmo e às senhoras e aos senhores pela honrosa presença.

Encerramento

O Sr. Presidente – Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã,

dia 17, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também

de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada

foi publicada na edição do dia 17/4/2012.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2012

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio Malheiros, Bonifácio Mourão, Rogério Correia e Antônio Júlio  (substituindo o

Deputado  Ivair  Nogueira,  por  indicação  da  Liderança  do  PMDB),  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 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  apreciar  a  matéria  constante  da

pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
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e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.478, 2.540.

2.612,  2.625  e  2.626/2012.  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 Duarte

Bechir  em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a

proposta em tramitação no Congresso Nacional para uma nova divisão dos Fundos

de Participação dos Estados e dos Municípios e seus reflexos para o Estado e seus

municípios; Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião com convidados

para  discutir  o  impacto  das  chuvas  que  estão  assolando  o  Estado,  os  prejuízos

causados aos Municípios mineiros e os investimentos que serão necessários para

sua reconstrução, bem como para conhecer e propor medidas preventivas para evitar

novas tragédias; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja encaminhado à bancada

mineira de Deputados Federais pedido de providências para que vote pela aprovação

da Proposta de Emenda à Constituição nº 2/2010, que estabelece como princípio do

sistema remuneratório do servidor público a observância do piso salarial nacional das

diversas categorias, nos termos da lei  federal;  Rogério Correia (2) em que solicita

seja  encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  a

quantidade  de  servidores  da  Cidade  Administrativa  que  foram  demitidos  em

31/10/2011, sobre os cargos que ocupavam e o valor que o governo vai economizar

com essas demissões, sobre a quantidade de servidores de recrutamento amplo que

foram contratados por lei delegada nos anos de 2010 e 2011 e sobre o custo dessas

contratações; e seja realizada reunião de audiência pública para debater o projeto de

lei complementar que organiza a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, define sua

competência e dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais

civis. Foi rejeitado requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para apurar denúncia de fraude no processo

de  concessão  do  estacionamento  do  Centro  de  Especialidades  Médicas.  São

recebidos pela Presidência, para posterior apreciação, requerimentos dos Deputados

Neider  Moreira  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para

debater  o  fechamento  dos  postos  fiscais  e  o  esvaziamento  ou  fechamento  das
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administrações  fazendárias  do  Estado;  e  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater e obter esclarecimentos sobre o

fechamento dos postos de fiscalização 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, 17 de abril de 2012.

Ivair Nogueira, Presidente - Tiago Ulisses - Gustavo Valadares - Rogério Correia -

Lafayette de Andrada.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 8/2011, EM

28/3/2012

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,

Gustavo Valadares e Ulysses Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ulysses Gomes, dispensa

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

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

apreciar o Parecer para o 2º Turno da Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2012

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

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

pela aprovação, no 2º turno, da Proposta de Emenda nº 8/2012 - (relator: Deputado

Gustavo Valadares). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  requerimento  do  Deputado  Gustavo  Valadares  em  que  solicita  sejam

agendadas  visitas  dos  membros  da  Comissão  aos  Presidentes  do  Senado  e  da

Câmara Federal para tratar da institucionalização da vedação de posse de suplentes

de Deputado em período de recesso parlamentar,  salvo  em caso de convocação

extraordinária  da  Assembleia  Legislativa.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
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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 2012.

Hely Tarqüínio, Presidente - Gustavo Valadares - Ulysses Gomes.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE MÁRIO NETO BORGES PARA O

CARGO DE PRESIDENTE DA FAPEMIG, EM 12/4/2012

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Rômulo Viegas, Fabiano Tolentino e Duilio de Castro, membros da supracitada

Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Sebastião  Costa  e  Ulysses

Gomes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão,

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 proceder à arguição pública do Sr. Mário Neto Borges,

indicado pelo Governador do Estado ao cargo de Presidente da Fundação de Amparo

à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig -, a apreciar o parecer do relator e

a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência concede a palavra ao Sr.

Mário Neto Borges para sua explanação, ao relator, Deputado Rômulo Viegas, e aos

demais parlamentares presentes, que fazem questionamentos ao indicado, conforme

consta nas notas taquigráficas. Prosseguindo, passa a palavra ao Deputado Rômulo

Viegas para leitura do seu parecer, que conclui pela aprovação da indicação do Sr.

Mário Borges Neto ao cargo de Presidente da Fapemig. Após discussão e votação é

aprovado o parecer.  Cumprida a  finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece a

presença dos parlamentares e dos demais participantes, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Rômulo

Viegas.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE GENILSON RIBEIRO ZEFERINO

PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO

MARTINS, EM 17/4/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Romel Anízio,

Célio  Moreira  (substituindo  este  ao  Deputado  Arlen  Santiago,  por  indicação  da

Liderança do BTR) e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Doutor Wilson Batista,

por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Romel Anízio, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio  Moreira,  dispensa a

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

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

apreciar o parecer do relator e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, sobre a Indicação do

Sr. Genilson Ribeiro Zeferino ao cargo de Presidente da Fundação Educacional Caio

Martins – Fucam - (relator:  Deputado Romel Anízio, em virtude de redistribuição).

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

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Romel Anízio, Presidente – Célio Moreira – Duarte Bechir.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS NOMES DE ANALI DE REZENDE E

OUTROS PARA COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM

4/4/2012

Às 10h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Neilando Pimenta (substituindo o Deputado Bosco, por indicação Liderança do Bloco

Transparência e Resultado) e a Deputada Liza Prado (substituindo o Deputado Duilio

de  Castro,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Avança  Minas),  membros  da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Duarte

Bechir,  declara  aberta  a  reunião.  Suspendem-se  os  trabalhos.  Às  10h55min  são

reabertos  os  trabalhos  com  a  presença  dos  Deputados  Duarte  Bechir,  Duilio  de

Castro  e  Paulo  Lamac,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara reaberta 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 Deputada  Liza  Prado  e  o  Deputado  Neilando Pimenta

retiram-se da reunião. A Presidência informa que a reunião se destina a realizar a

arguição pública das Sras. Anali  de Rezende Peixoto e Miracy Barbosa de Sousa

Gustin  e  do  Sr.  José  Francisco  Soares,  indicados  para  comporem  o  Conselho

Estadual de Educação, a apreciar os pareceres sobre as indicações e a discutir e

votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir os indicados e para proceder às suas arguições públicas, conforme

consta  das  notas  taquigráficas.  A Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

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

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, em turno único, das Indicações nºs 37 e 53/2012 (relator:

Deputado Paulo Lamac) e 43/2012 (relator: Deputado Duilio de Castro). Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da 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, 17 de abril de 2012.

Duarte Bechir, Presidente – Duilio de Castro – Bosco.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE GENILSON RIBEIRO ZEFERINO

PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO

MARTINS – FUCAM –, EM 4/4/2012

Às 15h15min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza
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Cruz,  Doutor  Wilson  Batista,  Duilio  de  Castro  e  Sebastião  Costa  (substituindo  o

Deputado  Arlen  Santiago,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Rogério  Correia.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  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.  Neste  momento,  registra-se  a

presença do Deputado Duarte Bechir (substituindo o Deputado Doutor Wilson Batista,

por indicação da Liderança do BTR). A Presidência informa que a reunião se destina

a  proceder  à  arguição  pública  do  Sr.  Genilson  Ribeiro  Zeferino,  indicado  pelo

Governador do Estado para o cargo de Presidente da Fundação Educacional Caio

Martins – Fucam –, à apreciar o parecer do relator e a discutir e votar de proposições

da Comissão. A Presidência concede a palavra ao Sr. Genilson Ribeiro Zeferino para

sua explanação e o Deputado Sávio Souza Cruz, na condição de relator da matéria, e

os demais parlamentares presentes fazem questionamentos ao indicado, conforme

consta nas notas taquigráficas. Em seguida, o relator solicita prorrogação do prazo

regimental para emitir seu parecer sobre a referida indicação. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Romel Anízio, Presidente – Duarte Bechir – Célio Moreira.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/4/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Sargento Rodrigues, Gustavo Valadares e Duarte Bechir

(substituindo  este  ao  Deputado  Zé  Maia,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),

membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  a  Deputada  Liza

Prado  e  os  Deputados  Antônio  Júlio,  Lafayette  de  Andrada  e  Vanderlei  Miranda.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Sargento
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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.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

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

327/2011, Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 1.353/2011, Deputado Sargento Rodrigues,

ambos no 2º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres  pela  rejeição,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.270/2011  (relatora:

Deputada Maria Tereza Lara), e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.177/2011,  com as Emendas nºs  1 a 3,  da Comissão de Constituição e Justiça.

(relatora: Deputada Maria Tereza Lara). O Projeto de Lei nº 1.847/2011 é convertido

em diligência ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais, a requerimento do relator Deputado Sargento Rodrigues. 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  2.796/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita

seja encaminhada manifestação de aplauso ao Desembargador Hebert José Almeida

Carneiro pela assunção à presidência do Conselho Nacional de Política Criminal e

Penitenciária  do  Ministério  da  Justiça.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

João Leite, Presidente – Sargento Rodrigues – Maria Tereza Lara – Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/4/2012
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Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno  Siqueira,  Glaycon  Franco  e  Gustavo  Valadares,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Sebastião  Costa,

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência  da  Deputada

Rosângela Reis, em que justifica a sua ausência nesta reunião. O Presidente acusa o

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

a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.033  e  3.040/2012  (Deputado  André  Quintão);

3.035/2012  (Deputado  Bruno  Siqueira);  3.034/2012  (Deputada  Rosângela  Reis);

3.037,  3.038  e  3.039/2012  (Deputado  Glaycon  Franco);  3.041/2012  (Deputado

Gustavo  Valadares);  e  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  25/2012  (Deputado  Luiz

Henrique).  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 57, 260, 688, 1.814, 2.276 e 2.501/2011, 2.882 e

2.897/2012 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Bruno

Siqueira, aprovado pela Comissão. É convertido em diligência à Secretaria de Estado

de Transportes e Obras Públicas – Setop – o Projeto de Lei nº 398/2011 (relator:

Deputado Sebastião Costa).  O parecer  sobre o Projeto de Lei  nº  719/2011, no 1º

turno,  deixa  de ser  apreciado em  virtude  de solicitação de prorrogação do prazo

regimental  pelo  relator,  Deputado  Sebastião  Costa.  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 728/2011 (relator: Deputado Glaycon Franco, em virtude

de  redistribuição).  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Luiz  Henrique.  São

convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Saúde, ao Instituto Mineiro de

Gestão  de Águas  –  Igam  –  e  à  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  –

Copasa-MG  –  o  Projeto  de  Lei  nº  1.011/2011,  à  Secretaria  Municipal  de  Meio

Ambiente de Belo Horizonte o Projeto de Lei nº 1.858/2011 (relator: Deputado Bruno

Siqueira);  à  Setop  o  Projeto  de  Lei  nº  1.568/2011  e  à  Secretaria  de  Estado  de
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Desenvolvimento Social e ao Conselho Estadual de Assistência Social o Projeto de

Lei  nº  2.787/2012  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  o  segundo  em  virtude  de

redistribuição). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 1.123 e 2.297/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa,

em virtude de redistribuição). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.221, 1.965,

2.573/2011, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo

regimental pelo relator, Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição. Após

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

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

1.328,  2.417/2011 na  forma  do  Substitutivo  nº  1  e  2.775/2011  (relator:  Deputado

Bruno Siqueira, os dois primeiros em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da

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

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

cada um por sua vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade,  em  turno  único,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.773  e  2.471/2011  (relator:

Deputado  Bruno  Siqueira);  2.966/2012  com  a  Emenda  nº  1,  2.968  e  2.987/2012

(relator:  Deputado  Glaycon  Franco,  os  dois  últimos  em virtude  de  redistribuição);

2.967  e  3.016/2012  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique);  e  2.970/2012  (relator:

Deputado Gustavo Valadares, 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 2.962, 2.981, 2.988, 2.999, 3.002, 3.010, 3.013, 3.015 e 3.019/2012; à

Secretária de Estado de Educação o Projeto de Lei nº 2.976/2012; e à Secretaria de

Casa Civil e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 2.953/2012. 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 abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – AndréQuintão – Gustavo Valadares
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– Glaycon Franco – Rosângela Reis.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/4/2012

Às 10h15min, comparecem no Sest - Senat o Deputado Adalclever Lopes, membro

da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro

Leão  e  Elismar  Prado.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e nos termos do Inciso III do Art. 120 do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

instalação, operação e manutenção das balanças controladas pelo DER nas rodovias

estaduais, bem como o teor dos contratos firmados com empresas terceirizadas que

operam os referidos equipamentos. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Lilian  Bittar,  Presidente  da  Comissão  de  Jovens

Empresários do Segmento de Logística e Transporte – Conjovem – e os Srs. Antônio

Ferreira de Brito, Coordenador Regional do DER, representando o Sr. Luiz Alberto

Dias Mendes, Diretor de Operações de Vias do DER-MG; Capitão PM Carlos Magno

Nunes, Comandante da 9ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito

Rodoviário  da  PMMG;  Ari  de  Sousa,  Presidente  do  Sindicato  das  Empresas  de

Transportes  de  Cargas  do  Triângulo  Mineiro;  Eurico  Honorato  de  Sousa  Júnior,

advogado; e Célio Moreira, Vereador no Município de Uberlândia, que são convidados

a tomar  assento  à mesa.  A Presidência  concede a  palavra  ao  Deputado Adelmo

Carneiro  Leão,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

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

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2012.
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Célio Moreira, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/4/2012

Às 10h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Rômulo Viegas e Vanderlei Miranda, 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  Vanderlei  Miranda,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre 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 Antônio Carlos Arantes em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Camanducaia

para debater a proibição do uso de quadriciclos com fins de exploração turística no

Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas, com destaque para o Distrito da

Estância Climática Monte Verde; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública, conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência

e  da  Ação Social,  para  debater  os  efeitos  da  Portaria  nº  1.510,  do  Ministério  do

Trabalho  e  Emprego,  que  obriga  as  empresas  a  instalarem  marcação  de  ponto

eletrônico  para  o  controle  da  jornada  de  trabalho;  e  Gustavo  Valadares  em  que

solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Formiga para

debater o desenvolvimento do potencial turístico do Município e da 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, 17 de abril de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rômulo Viegas - Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda.
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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/4/2012

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite 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 Gustavo Perrella, 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 da pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O

Presidente  acusa o  recebimento  da  seguinte  proposição,  para  a  qual  designou  o

relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 2.980/12, em turno único (Deputado Tadeu

Martins 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. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

Projetos de Lei nºs 2.899/2012, 2.910/2012 e 2.931/2012, que receberam parecer por

sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja

realizada reunião com a presença de representante do governo do Estado, com vistas

a  debater  e  discutir  os  atrasos  nas  obras  do  Estádio  Raimundo  Sampaio  –

Independência. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Marques Abreu, Presidente – Gustavo Valadares – Tadeu Martins Leite.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/4/2012

Às 9h07min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Paulo Lamac,  Duarte Bechir,  Luiz Carlos  Miranda e  Rômulo Viegas,  membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado  Vanderlei  Miranda.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

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

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

reunião  se  destina  a  discutir  a  prestação  de  serviço  fretado  de  transporte

intermunicipal de pessoas, em razão de denúncias de violações de direitos humanos

contra  os  transportadores,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Lindberg

Ribeiro Garcia, Presidente do Conselho de Transportes, representando o Sr. Carlos

Melles, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; João Afonso Baeta

Costa Machado, Diretor de Fiscalização do DER-MG, representando o Sr. José Elcio

Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; Renato Augusto Soares, Presidente da

Associação Nacional dos Transportadores de Escolares e de Passageiros; Nivaldo

Jose Soares Junior, Presidente do Sindicato das Empresas de Turismo e Fretamento

da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte;  José  Antônio  de  Miranda,  Prefeito

Municipal de Japaraíba, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,

na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

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

das  notas taquigráficas.  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. É aprovado o relatório de visita à Comunidade

Quilombo de Pimentel, na zona rural do Município de Pedro Leopoldo, realizada pela

Comissão no dia 29/3/2012, que segue publicado após assinaturas. Submetidos a

votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  requerimentos dos  Deputados

Vanderlei Miranda em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

discutir  a  possível  demora  na  suspensão do direito  de  dirigir  dos  motoristas  que

atingiram  a  contagem  de  20  pontos  de  infração  em  suas  carteiras  nacionais  de

habilitação, tendo em vista que a não suspensão põe em risco a vida de terceiros, o

que pode ser considerado violação de direito fundamental; Durval Ângelo (3) em que

solicita seja encaminhado à Sra. Janaine Brandão, Promotora da Comarca de Lagoa

Santa, pedido de informações sobre todos os TACs por ela emitidos como membro do
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Ministério  Público  local,  inclusive  com  cópias  de  cada  um  deles,  com  vistas  a

averiguar  a possível  violação de direitos  fundamentais  relativamente às  tentativas

sucessivas de verticalização no entorno da lagoa; seja realizada reunião de audiência

pública  para  debater  possíveis  violações  de  direitos  humanos  no  processo  de

desapropriação  da  Vila  Braúnas,  Bairro  Urca,  em  Ribeirão  das  Neves;  sejam

encaminhadas as notas taquigráficas da 9ª Reunião Ordinária desta Comissão aos

órgãos e autoridades constantes em lista que menciona; Paulo Lamac (6) em que

solicita  seja  enviado  ofício  aos  órgãos,  autoridades  e  entidades  que  menciona,

encaminhando  o  relatório  da  visita  realizada  por  esta  Comissão  à  Comunidade

Quilombo de Pimentel,  no dia 29/3/2012, para conhecimento; seja encaminhado à

Delegacia de Polícia Civil de Pedro Leopoldo pedido de providências para: I - agilizar

a apuração das denúncias sobre ameaças e crimes perpetrados por José Alves da

Silva Neto e Lucas Geraldo da Silva, especialmente contra o Vereador Vanderlei Dias

Gonçalves, Cláudia Marques de Oliveira e moradores da Comunidade Quilombo de

Pimentel, o que representaria graves violações aos direitos fundamentais e ao Código

Penal, além de incitação à violência; II - comunicar à ALMG as medidas efetivadas a

respeito; seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG e ao Comando da 182ª

Cia.  do  36º  BPM  da  PMMG  pedido  de  providências  para:  I  -  intensificar  o

acompanhamento  preventivo  tendo  em  vista  as  ameaças  que  estariam  sendo

dirigidas ao Vereador Vanderlei Dias Gonçalves, a Cláudia Marques de Oliveira e aos

moradores da Comunidade Quilombo de Pimentel,  em Pedro Leopoldo,  visando a

garantir os seus direitos constitucionais de reunião e de integridade físico-moral; II -

comunicar à ALMG as medidas efetivadas a respeito; seja encaminhado à Secretaria

de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República  e  ao  Instituto  Nacional  de

Colonização e Reforma Agrária em Minas Gerais - Incra-MG -, pedido de providências

para: I - intercederem para agilizar o laudo antropológico e a delimitação das terras

referentes à Comunidade Quilombo de Pimentel, na zona rural de Pedro Leopoldo, de

vez que se trata de questão emergencial e afeta a direitos fundamentais e fundiários

reconhecidos  na  Constituição  Federal  e  nas  regras  infraconstitucionais;  II  -

comunicarem à ALMG as medidas efetivadas a respeito; seja encaminhado a Afonso

Henrique de Miranda Teixeira, Coordenador do Centro Operacional das Promotorias
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de Justiça de Conflitos Agrários, pedido de providências para: I - averiguar a denúncia

de que, na Comunidade Quilombo de Pimentel, localizada na zona rural de Pedro

Leopoldo, proprietários vizinhos estariam violando o direito de posse estabelecido e

mantido há 120 anos por famílias camponesas e quilombolas, bem como usando de

ameaças  para  atemorizá-las;  II  -  comunicar  à  ALMG  as  medidas  efetivadas  a

respeito;  seja  encaminhado ao Defensor  Público  Thiago Dutra Vaz de Souza,  do

Núcleo  de  Direitos  Humanos  da  Defensoria  Pública  do  Estado,  pedido  de

providências  para:  I  -  acompanhar  e  associar-se  à  defesa  dos  moradores  da

Comunidade Quilombo de Pimentel,  localizada na zona rural  de  Pedro  Leopoldo,

cujos  direitos  fundamentais,  segundo  denúncias,  estariam  sendo  ameaçados  por

proprietários vizinhos, inclusive com apropriação indébita de terras e ameaças; II -

comunicar à ALMG as medidas efetivadas a respeito; Paulo Lamac, Rômulo Viegas e

Luiz Carlos Miranda em que solicitam seja realizada visita ao Governador do Estado,

com uma comissão de representantes de empresários e trabalhadores que prestam

serviço  de  transporte  fretado  intermunicipal  de  pessoas,  para  debater  suas

reivindicações relativas  ao decreto normalizador  de suas atividades;  e rejeitado o

requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater o agravamento da situação da população de rua e o

fechamento  do  Centro  de  Referência  de  População  de  Rua  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, 12 de abril de 2012.

Rômulo Viegas, Presidente - Luiz Carlos Miranda - Duarte Bechir.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Direitos Humanos

Local visitado: Comunidade Quilombo de Pimentel, na zona rural do Município de

Pedro Leopoldo

Apresentação

No dia 29/3/2012, das 14 às 18 horas, a Comissão de Direitos Humanos visitou a
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Comunidade Quilombo de Pimentel,  situada na zona rural  do  Município  de Pedro

Leopoldo. A visita,  em atenção a requerimento do Deputado Paulo Lamac, teve o

propósito de obter esclarecimentos sobre denúncias relativas às condições de vida

dos moradores e às ameaças que lhes são dirigidas por proprietários vizinhos.

Estiveram  presentes  o  Deputado  Paulo  Lamac,  Vice-Presidente  da  Comissão;

Antônio Miranda e Glênio Martins, representando o Instituto Nacional de Colonização

e Reforma Agrária -  Incra-MG -;  Beatriz  Accioly Vaz,  representando o Instituto de

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan-MG -; Edmundo Alves Gomes Filho,

Analista Pericial da Procuradoria da República em Minas Gerais; Leonardo Cardoso

de Barros, Secretário de Desenvolvimento Social de Pedro Leopoldo e Presidente do

Conselho  Municipal  de  Assistência  Social,  representado  o  Prefeito  do  Município;

Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva  e  Eliene  Feliciano  de  Souza,  respectivamente

Presidente  e  membro do Conselho  Estadual  de Promoção da Igualdade Racial  –

Conepir-MG; Thiago Dutra Vaz de Souza, Defensor Público, representando o Núcleo

de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado; e os Vereadores Lúcio Mauro,

João Claudino Kalsena e Vanderley Dias Gonçalves, da Câmara Municipal de Pedro

Leopoldo.

Participaram também Carlos Eduardo Marques e Pedro Moutinho Costa Soneghetti,

representando o Núcleo de Estudos sobre Populações Quilombolas e Tradicionais da

UFMG - NUQ; Carlos e Míriam, do Quilombo dos Luízes; Cecília Campos Cardoso,

representando Silmara Goulart, Procuradora do Ministério Público Federal;  Cláudia

Marques de Oliveira, do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial

do Estado de Minas Gerais e do Programa Ações Afirmativas da UFMG; Diva Moreira,

do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Belo Horizonte - Compir-

BH; Evandro Souza, representando o Vereador Cristiano Marião; Cássia Sol e João

Abdala,  do  Programa  de  Proteção  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social;  Lioniz  Aparecida  Teixeira  Evangelista,  Presidente  da  Associação  dos

Moradores  do  Quilombo  de  Pimentel;  Maria  da  Conceição  Menezes  e  Rosimeire

Rodrigues,  representando  a  Rede  Educação  Cidadã;  Marion,  representando  o

Deputado  Federal  Eros  Biondini;  e  Maurício,  do  Quilombo  Mangueiras  e  da

Federação Quilombola de Minas Gerais.
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Relato

Tão logo chegou ao local, o Deputado Paulo Lamac, com a presença da viatura da

PMMG destacada para proteger o evento, promoveu uma reunião na Comunidade,

abrindo  a  palavra  a  moradores  e  visitantes.  Inicialmente,  Cláudia  de  Oliveira

apresentou um quadro histórico sobre a origem do quilombo e avaliou o caráter do

conflito que o vem envolvendo. Leonardo de Barros, após adiar um compromisso já

assumido, colocou-se à disposição dos residentes locais e assinou a recepção de seu

documento  reivindicativo,  prontificando-se  a  encaminhá-lo  aos  demais  órgãos

municipais.  João  Kalsena  também  se  disse  interessado  em  face  dos  problemas

levantados.  Carlos  Eduardo  Marques  manifestou  grande  tristeza  por  assistir  a

ameaças  de  morte  contra  pessoas  que  defendem  seus  direitos  e  manifestou

solidariedade com suas lutas. Diva Moreira,  apoiando irrestritamente o movimento

quilombola,  denunciou  a  Proposta  de  Emenda à  Constituição Federal  nº  215,  de

2000, como tendente a revogar conquistas.

Na sequência,  Lúcio Mauro,  após referir-se positivamente às  reivindicações dos

moradores,  justificou  a  necessidade  de  retirar-se.  Os  representantes  do  Incra

informaram a situação em que se encontra o processo relativo à comunidade e se

prontificaram  a  tratá-lo  de  modo  emergencial,  embora  esclarecendo  os

procedimentos, fases e prazos a serem cumpridos. Edmundo Gomes Filho ressaltou

a dimensão nacional da luta encetada pelas famílias do quilombo. Lioniz Aparecida

Evangelista  enfatizou  os  problemas  que  afligem  a  comunidade  e  apresentou  ao

representante da Prefeitura a lista de reivindicações preparada pelos moradores e

apoiadores  do  movimento.  Vanderlei  Gonçalves  reiterou  os  principais  pontos

demandados. Por fim, apresentou-se um vídeo contendo ameaças explícitas feitas

por  Lucas  Geraldo  da  Silva,  proprietário  de  terras  vizinhas  à  comunidade,  ao

Vereador Vanderlei Gonçalves e aos moradores.

Finda a reunião, o Deputado Paulo Lamac acompanhou a equipe da ALMG, que fez

um  registro  em  vídeo  da  área  em  disputa  e  de  fatos  significativos.  Segundo  as

informações colhidas, os objetos antigos apresentados e os textos de pesquisadores

referindo-se a registros orais, o Quilombo de Pimentel teria de 120 a 200 anos, vale

dizer,  no  mínimo 32 anos  a  mais  que o próprio  Município  de  Pedro  Leopoldo.  A
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memória  coletiva  remontaria,  pois,  a  aproximadamente  meados  do  século  XIX,

quando seus antepassados ainda eram escravos, isto é, a uma data bem anterior à

Lei Áurea, de 1888.

Após a abolição, as famílias desses ex-escravos teriam recebido terras para poder

permanecer nos arredores das propriedades onde produziam, compondo um estoque

de trabalho vivo, especialmente para atuar sob o sistema de meação. Originalmente,

a área doada teria 10 alqueires ou 48 hectares. A comunidade que ali  se formou

acabou recebendo o nome de Pimentel e desenvolvendo várias atividades próprias,

como agricultura de subsistência, pequena pecuária, comércio de gêneros básicos e

singular vida cultural.

Com a via predominante no desenvolvimento do capitalismo no Brasil e em Minas

Gerais gerando precárias condições de vida, urbanização acelerada e desequilíbrio

demográfico,  combinados  com  ameaças  constantes  de  proprietários  vizinhos

interessados em dissolver a posse fundiária real e impor a sua propriedade formal por

meio  da  expulsão  dos  moradores,  a  população  local,  que  se  teria  contado  aos

milhares, acabou reduzindo-se a cerca de 50 pessoas, espremidas na área agora

contraída  de  apenas  2,5  hectares.  A  contrapartida  foi  a  diáspora  de  seus

descendentes pelos bairros de Pedro Leopoldo e outras regiões de Minas.

Em  13/12/2009,  buscando  melhores  condições  de  vida,  direitos  fundiários  e

identidade  cultural,  os  moradores  remanescentes  da  comunidade,  reunidos  em

assembleia, autorreconheceram-se como quilombolas e firmaram sua condição em

ata formalizada. Em 6/3/2010 a documentação foi enviada à Fundação Palmares, a

despeito das pressões realizadas pelos proprietários da região. Em 22/4/2010 saiu a

certidão que definia a comunidade de Pimentel  como remanescente de quilombo,

começando  a  tramitar  no  Incra  o  processo  administrativo  que  apreciará  a

consolidação de seus direitos.

A partir  de então, com a alegada inércia do poder público municipal e as novas

iniciativas dos moradores - inclusive a denúncia de que haviam sido represadas e

desmatadas  nascentes  próximas,  com  uso  de  máquinas  de  terraplanagem,

ocasionando quatro notificações da Polícia Florestal e  multas de R$50.000,00 por

crime ambiental -, as contradições se acirraram. O conflito culminou com um tiro de
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advertência  na  casa  de  Cláudia  de  Oliveira  e  ameaças  feitas  pelos  irmãos

fazendeiros José Alves da Silva Neto e Lucas Geraldo da Silva, tornando ainda mais

importante e premente a presença desta Comissão.

Durante a visita, os moradores entregaram ao representante da Prefeitura de Pedro

Leopoldo um documento com as seguintes reivindicações:

- adesão ao Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial;

-  criação  do  Conselho  Municipal  de  Promoção  da  Igualdade  Racial,  para

implementação de políticas públicas de acordo a Lei Federal nº 12.288, de 2010, que

institui o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial;

-  criação  de  equipe  para  buscar  e  viabilizar  os  benefícios  do  Programa  Brasil

Quilombola e da Lei Federal nº 10.639, de 2003, com o envolvimento de todas as

secretarias municipais;

-  melhorias  nas  condições  de  vida  e  segurança  dos  moradores,  para  que

permaneçam no Quilombo;

- atendimento às necessidades mais urgentes da comunidade, tais como transporte

público,  instalação  de  “orelhão”  com  telefonia  fixa,  limpeza  periódica  da  fossa

comunitária,  pavimentação e iluminação da estrada de acesso,  construção de um

espaço comunitário para reuniões e eventos, manutenção da infraestrutura pública,

realização de benfeitorias na igrejinha de Pimentel, inclusive a pavimentação do pátio

em seu entorno, reformas e reconstrução das casas que caíram, resgate e registro

histórico e cultural das raízes e identidades locais, implantação de um circuito com

atividades e eventos por toda a cidade e também na comunidade, para resgate da

identidade e da condição quilombola,  e reconhecimento oficial  da existência e da

importância da comunidade na história de Pedro Leopoldo.

Ademais, solicitaram aos órgãos e autoridades presentes urgência na realização do

estudo  antropológico  e  na  delimitação  das  terras  do  Quilombo  pelo  Incra,  o

cumprimento e a implementação da Lei Federal nº 10.639, de 2003, pela Secretaria

Municipal de Educação, e a inclusão e garantia de recursos junto à Lei de Diretrizes

Orçamentárias para o exercício de 2012, com vistas a garantirem-se recursos para a

elaboração do Plano Municipal de Implementação da Lei Federal nº 10.639, de 2003,

para a elaboração e implantação de um programa de atividades e eventos referentes
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à Semana da Consciência Negra, para a elaboração de um programa de eventos e

atividades para registro, resgate e valorização da história e da cultura da Comunidade

Quilombola de Pimentel, para a realização de procedimento e coleta de material para

o tombamento como patrimônio imaterial das Guardas de Congo e Moçambique e da

Festa do Boi da Manta, para a integração das políticas voltadas à  erradicação da

pobreza e ao enfrentamento das desigualdades sociais e regionais em Minas Gerais

com as políticas federais e estaduais dedicadas à promoção da igualdade racial, e

para  a  implementação  das  indicações  do  Diagnóstico  Social  da  Criança  e  do

Adolescente relizado pelas Faculdades Pedro Leopoldo e a Prefeitura Municipal.

Conclusão

Constatou-se que a comunidade Quilombo de Pimentel vive um clássico conflito

fundiário, envolvendo a contradição entre uma posse real contínua e muito antiga,

efetivada e mantida por várias gerações,  e uma propriedade formal  precária,  com

limites deslocando-se paulatinamente em direção ao núcleo residencial das famílias

camponesas, já estrangulado por meio de artifícios vários. O problema social assim

estabelecido  se  encontra  imbricado  com  a  existência  de  uma  população  e  uma

comunidade tradicional de perfil quilombola, tal como disposto e amparado no art. 68

do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias,  que  reconhece  “aos

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras

(…) a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”, com

sua  regulamentação,  e  ainda  no  Decreto  Federal  nº  4.887,  de  2003,  que  fixou

procedimentos para a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e

a titulação das terras quilombolas.

O  contencioso  se  articula  também  com  as  péssimas  condições  em  que  se

encontram os moradores, vítimas do descaso secular dos poderes públicos no que se

refere aos padrões mínimos de existência e reprodução da vida. Por fim, agravou-se

sobremaneira com ameaças e violações a direitos fundamentais, que se multiplicam

em  número  e  radicalidade,  demandando  atenção,  prioridade  e  presteza  das

autoridades. Em suma, trata-se de assunto de interesse, não apenas local, mas do

Estado e da sociedade.

Considerando-se os fatos assinalados, propõe-se que o Parlamento mineiro envie
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ofício aos seguintes órgãos, autoridades e entidades:

1) à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; a Carlos Alberto

Menezes de Calazans, Superintendente do Incra-MG; a Leonardo Barreto de Oliveira,

Superintendente  do  Iphan-MG;  a  Cássio  Antônio  Ferreira  Soares,  Secretário  de

Estado de Desenvolvimento Social; a Carmen Rocha Dias, Subsecretária de Direitos

Humanos  da  Sedese;  a  Alencar  Santos  Viana  Filho,  Diretor-Geral  (interino)  do

Instituto  de  Terras  do  Estado;  a Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva,  Presidente  do

Conepir-MG;  a  Diva  Moreira,  do  Compir-BH;  a  Alceu  José  Torres  Marques,

Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado;  a  Afonso  Henrique  de  Miranda  Teixeira,

Coordenador  do  Centro  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Conflitos

Agrários;  a Adailton  Ramos do Nascimento,  Procurador-Chefe da Procuradoria da

República em Minas Gerais;  a Silmara Cristina Goulart,  Procuradora do Ministério

Público Federal; a Edmundo Alves Gomes Filho, Analista Pericial da Procuradoria da

República;  a  Thiago  Dutra  Vaz  de  Souza,  do  Núcleo  de  Direitos  Humanos  da

Defensoria Pública do Estado; a Luiz Gustavo Carvalho Soares, do Ministério Público

da Comarca de Pedro Leopoldo; ao Cel. Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral

da PMMG; ao Cap. Evair dos Santos de Oliveira, Comandante da 182ª Cia. do 36º

BPM da PMMG; a Gustavo Henrique Manzoli e Priscila Pereira Santos, Delegados da

Delegacia de Polícia Civil de Pedro Leopoldo;  a Eros Biondini, Deputado Federal;  a

Maria da Conceição Menezes, da Rede Educação Cidadã; ao NUQ; a Sandra Maria

da  Silva,  Presidente  da  Federação  das  Comunidades  Quilombolas  do  Estado  de

Minas Gerais  N'Golo;  a  Eloi  Ferreira  de  Araujo,  Presidente  da  Fundação Cultural

Palmares; a  Marcelo Jerônimo Gonçalves, Prefeito de Pedro Leopoldo; a Leonardo

Cardoso de Barros, Secretário de Desenvolvimento Social de Pedro Leopoldo; a Helio

Renato  Nery,  Secretário  de  Saúde  de  Pedro  Leopoldo;  a  Sara  Helena  Diniz,

Secretária  de  Educação  de  Pedro  Leopoldo;  aos  Vereadores  de  Pedro  Leopoldo

Osmar Costa, Presidente da Câmara Municipal, Cristiano Marião, Geraldo da Cruz

Alves Andrade, João Claudino Kalsena, José Ferreira da Silva, Lúcio Mauro de Matos

Carvalho Silva, Pastor José Maria Soares Santos, Paulo Ferreira Pinto, Reginaldo

Alves Saraiva e Vanderlei Dias Gonçalves; a Cláudia Marques de Oliveira, do Fórum

Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Estado de Minas Gerais e
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do  Programa  Ações  Afirmativas  da  UFMG;  a  André  Leonardo  de  Araújo  Couto,

Presidente da Seccional da OAB em Pedro Leopoldo; a Ilza Gualberto, Diretora da

Faculdade  de  Pedro  Leopoldo  –  Unidade  Dr.  Lund;  a  Lucas  Reis  Costa,  do

movimento cidadão de Pedro Leopoldo; e a Lioniz Aparecida Teixeira Evangelista,

Presidente da Associação dos Moradores do Quilombo de Pimentel, encaminhando-

lhes este Relatório, para conhecimento;

2)  à  Delegacia  de  Polícia  Civil  de  Pedro  Leopoldo,  pedindo  providências  para

agilizar  a apuração das denúncias  sobre ameaças e crimes perpetrados por  José

Alves  da  Silva  Neto  e  Lucas  Geraldo  da  Silva,  especialmente  contra  o  Vereador

Vanderlei Dias Gonçalves, Cláudia Marques de Oliveira e moradores da Comunidade

Quilombo  de  Pimentel,  que  representariam  graves  violações  aos  direitos

fundamentais e ao Código Penal, além de incitação à violência contra cidadãos;

3)  ao  Comando-Geral  da  PMMG e  ao Comando  da  182ª  Cia.  do  36º  BPM da

PMMG, pedindo a providência de intensificar o acompanhamento preventivo sobre as

ameaças  que  estariam  sendo  dirigidas  ao  Vereador  Vanderlei  Dias  Gonçalves,  a

Cláudia Marques de Oliveira e aos moradores da Comunidade Quilombo de Pimentel,

em  Pedro  Leopoldo,  visando  a  se  garantirem  os  seus  direitos  constitucionais  de

reunião e de integridade físico-moral;

4) à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e ao Incra-MG,

pedindo providências com vistas à agilização do laudo antropológico e à delimitação

das terras referentes à comunidade Quilombo de Pimentel, na zona rural de Pedro

Leopoldo, de vez que se trata de questão emergencial e afeta a direitos fundamentais

e fundiários reconhecidos na Constituição Federal e nas regras infraconstitucionais;

5) a Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Coordenador do Centro Operacional das

Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários, pedindo a providência de averiguar a

denúncia de que, na Comunidade Quilombo de Pimentel, localizada na zona rural de

Pedro  Leopoldo,  proprietários  vizinhos  estariam  violando  o  direito  de  posse

estabelecido e mantido há 120 anos por famílias camponesas e quilombolas, bem

como usando de ameaças para atemorizá-las;

6) a  Thiago Dutra Vaz de Souza, do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria

Pública do Estado, pedindo a providência de acompanhar e associar-se à defesa dos
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moradores da Comunidade Quilombo de Pimentel, localizada na zona rural de Pedro

Leopoldo,  cujos  direitos  fundamentais,  segundo  denúncias,  estariam  sendo

ameaçados por proprietários vizinhos, inclusive com apropriação indébita de terras e

ameaças.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Luiz Carlos Miranda - Rômulo Viegas.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/4/2012

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio  e  Doutor  Wilson  Batista,  membros da  supracitada Comissão.  Está

presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado Carlos  Mosconi,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarquínio, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater as

dificuldades de funcionamento da Unidade Onco-Hematológica Pediátrica Professor

Marcos Borato Viana, do Hospital das Clínicas da UFMG. A Presidência comunica o

recebimento  de  ofício  do  Sr.  Claudinei  Bruno  da  Silva,  Presidente  da  Câmara

Municipal de Caxambu, publicada no Diário do Legislativo de 5/4/2012. O Presidente

acusa  o  recebimento  da  seguinte  proposição,  da  qual  designou  como  relator  o

Deputado citado a seguir: Projeto de Lei nº 2.811/2012, no 1ºturno (Deputado Neider

Moreira). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs.  Antônio Luiz Pinho Ribeiro,  Diretor-Geral  do Hospital  das Clínicas da UFMG,

representando o Sr. Clélio Campolina Diniz, Reitor dessa Universidade; Marcílio Dias

Magalhães,  Superintendente  de  Rede  de  Atenção  à  Saúde,  representando  o  Sr.

Antônio Jorge de Souza Marques,  Secretário  de Estado de Saúde;  a Sra. Marília

Alves, Diretora de Recursos Humanos da UFMG, representando o Sr.  Roberto do

Nascimento  Rodrigues,  Pró-Reitor  de  Recursos  Humanos  dessa Universidade;  os

Srs. Sebastião Antônio da Silveira Bicalho, Superintendente Administrativo e Diretor

Financeiro da Fundação Sara, representando o Sr. Álvaro Gaspar Costa, Presidente

dessa Fundação; Joaquim Caetano de Aguirre Neto, Diretor Regional da Fundação
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Sara; Karine Corrêa Fonseca, responsável pelo Serviço de Oncologia Pediátrica do

Hospital  das Clínicas da UFMG; Maria Aparecida Vieira de Melo,  mãe de Tamara

Vieira de Melo, paciente do Hospital das Clínicas e assistida da Fundação Sara, que

são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao

Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  autor  do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para

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

conforme  consta  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 Carlos

Mosconi  (2)  em que solicita  sejam realizadas  reuniões  de  audiência  pública  para

divulgar a campanha "Mais recursos para a saúde - Assine + Saúde", que objetiva

coletar assinaturas para apresentação à Câmara Federal de projeto de lei de iniciativa

popular visando a aplicação de 10% da receita corrente bruta da União na saúde

pública; seja formulada manifestação de aplauso ao Sr. Edmilson Migowski, Diretor

do Instituto de Pediatria do Hospital Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal

do  Rio  de  Janeiro  –  UFRJ  –,  pela  atitude  de  colaborar  para  a  reportagem  que

denunciou a existência de corrupção em licitações de hospitais públicos e que foi

veiculada no programa “Fantástico”, da Rede Globo, em 18/3/2012; Luiz Henrique em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade de conhecer

e discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 74/2011, que tramita na Câmara

Federal e cria a carreira de Cirurgião-Dentista de Estado; Liza Prado em que solicita

seja encaminhado à  Secretaria  de Estado de Saúde pedido  de  providências  com

vistas  ao  credenciamento  do  Centro  Radiológico  de  Perdizes  –  CRP  –  para  a

realização de exames de mamografia; Hely Tarqüínio em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública com a finalidade de ouvir o Sr. Francisco José Penna,

Diretor  da  Faculdade  de Medicina  da  UFMG,  que apresentará  os  projetos  dessa

Faculdade  voltados  para  as  políticas  públicas  do  Estado.  São  recebidos  pela

Presidência,  para  serem  apreciados  em  reunião  posterior,  os  requerimentos  dos

Deputados Délio  Malheiros em que solicita seja realizada reunião conjunta com a
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Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater, em audiência

pública,  a  qualidade  dos  serviços  prestados  pelas  operadoras  de  planos  de

assistência à saúde, tendo em vista o excessivo aumento do número de usuários,

bem como os honorários pagos aos médicos conveniados; Carlos Mosconi em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública com o objetivo de debater a linha

de crédito do BNDES para financiamento de hospitais filantrópicos; Hely Tarqüínio em

que  solicita  seja  enviado  ao  Secretário  de  Estado  de  Saúde  relatório  da  visita

realizada  por  esta  Comissão  ao  Hospital  Dr.  Hélio  Angotti,  em  Uberaba,  em

7/12/2011; Carlos Mosconi,  Doutor Wilson Batista, Hely Tarqüínio e Dalmo Ribeiro

Silva em que solicitam seja encaminhado aos Ministérios da Saúde, da Educação e

do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  e  à

Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  a

imediata contratação de profissionais para atuarem na Unidade Onco-hematológica

Pediátrica do Hospital das Clínicas da UFMG. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos convidados e 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 abril de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente – Doutor Wilson Batista – Luiz Henrique.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/4/2012

Às  10h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Pompílio

Canavez, João Leite, Glaycon Franco e Sebastião Costa, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Carlin  Moura.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Pompílio Canavez, declara aberta a reunião e,

em virtude de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata 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 com

convidados o tema "Moradia digna - urbana e rural", relacionado com o Projeto de Lei

nº  2.330/2011,  de  autoria  do  Deputado  Pompílio  Canavez,  que  dispõe  sobre  a
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assistência pública e gratuita nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia para

habitações  de  pessoas  de  baixa  renda  no  Estado.  A Presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Marta Alvez Larcher, Promotora de

Justiça e Coordenadora de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado

de  Minas  Gerais;  Rosilene  Fraga  Nogueira,  Superintendente,  representando Bilac

Pinto, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Rosilene

Guedes, Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB -; Rejane de Oliveira

Nazário,  pesquisadora, representando Luciana Teixeira de Andrade,  Coordenadora

Regional do Observatório das Metrópoles da PUC-MG; Joana D'Arc Couto Soares,

Superintendente substituta, representando Rogério Veiga Aranha, Superintendente de

Patrimônio  da  União  em  Minas  Gerais,  e  Eliane  Monteiro,  arquiteta  e  urbanista,

representando a Associação Habitacional de Alfenas e Região; e os Srs. Marcos Melo

Frade,  Superintendente  Regional,  representando  José  Roberto  Sardelari,

Superintendente Estadual do Banco do Brasil; Herberth Percope Seabra, Gerente de

Sustentação  de  Negócios,  representando  Rômulo  Martins  de  Freitas,

Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal; Emilcio José Lacerda Vilaça,

Professor  da  PUC-MG e Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Direitos  Humanos,

representando Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, Reitor da PUC-MG; José Abílio

Belo Pereira, representando Jobson Nogueira de Andrade, Presidente do Crea-MG;

Whelton Pimentel de Freitas, Coordenador da União Nacional por Moradia Popular;

Saulo Manoel da Silveira, Vereador em Ipatinga e Coordenador da Central Nacional

de Movimentos Populares; Marcos Memento, Prefeito do Município de Nepomuceno,

que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento

que deu origem à  reunião,  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo após,  passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam suas  exposições.  Retira-se  o  Deputado

Sebastião Costa. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

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

votação de  proposições  que  dispensam  a apreciação  do Plenário.  Retiram-se  os

Deputados Glaycon Franco e João Leite.  Os Requerimentos nºs  787/2011, 2.704,

2.705  e  2.824/2012  deixam  de  ser  apreciados  por  falta  de  quórum.  Cumprida  a
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finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Almir  Paraca,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Gustavo  Valadares  -  Juninho

Araújo.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/4/2012

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Luiz Carlos  Miranda e Pompílio  Canavez,  membros da  supracitada

Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado  Tenente  Lúcio.  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  a  matéria  constante  na  pauta  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

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

parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Carlaile  Pedrosa,  Deputado  Federal  (5/4/2012);  Alex

Sandro Gonçalves Pereira, Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego

(10/4/2012); Senador José Sarney, Presidente do Senado (10/4/2012); Mauro Luciano

Hauschild, Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (10/4/2012); Deputado

Marco  Maia,  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados  (10/4/2012);  Lincoln  Portela,

Deputado  Federal  (10/4/2012);  e  carta  do  Deputado  Federal  Júlio  Delgado,  4º-

secretário da Câmara dos Deputados (10/4/2012). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

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

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.786, 2.813, 2.824, 2.843,

2.845, 2.872, 2.891 e 2.799/2012, este com a Emenda nº 1, que receberam parecer

por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 2.825/2012.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os requerimentos dos Deputados Duarte Bechir em que solicita seja

realizada audiência pública para debater a situação dos trabalhadores terceirizados

da  Petrobras,  especialmente  aqueles  contratados  na  Refinaria  Gabriel  Passos  –

Regap;  André  Quintão  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  com  a

Comissão  de  Participação  Popular  para  debater,  em  audiência  pública,  questões

afetas à erradicação do trabalho infantil e à profissionalização e encaminhamento ao

trabalho digno e decente dos adolescentes e jovens do Estado; e Dalmo Ribeiro Silva

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  com  a  Comissão  de  Turismo,

Indústria, Comércio e Cooperativismo, para discutir, em audiência pública, os efeitos

da Portaria nº 1.510, do Ministério do Trabalho e Emprego, que obriga as empresas a

instalarem  marcação  de  ponto  eletrônico  para  controle  de  jornada  de  trabalho.

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 abril de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Pompílio Canavez – Luiz Carlos Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 147/2011

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 Vila Vicentina da Sociedade de São Vicente de Paulo

de Morada Nova de Minas, com sede no Município de Morada Nova de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 147/2011 pretende declarar de utilidade pública a Vila Vicentina
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da Sociedade de São Vicente de Paulo de Morada Nova de Minas, com sede no

Município de Morada Nova de Minas,  pessoa jurídica de direito  privado, sem fins

lucrativos, de caráter beneficente, fundada em 1959.

Com  o  propósito  de  praticar  a  caridade  no  campo  da  assistência  social  e  da

promoção humana, a referida instituição mantém estabelecimento destinado a abrigar

pessoas idosas, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual e social,

em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e

mental.

Tendo em vista o importante trabalho humanitário desenvolvido pela Vila Vicentina

da Sociedade de São Vicente de Paulo de Morada Nova de Minas, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 147/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 985/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária Novo Oriente, com sede no

Município de Belo Oriente.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 985/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural Comunitária Novo Oriente, com sede no Município de Belo Oriente, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa da
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cidadania, baseada nos princípios da solidariedade, da cooperação e da integração

social.

Com esse propósito, a instituição organiza eventos culturais e desportivos, presta

assistência social,  tendo como prioridade ações voltadas para assistir  doentes de

alcoolismo  e  toxicômanos,  promove  a  proteção  social  e  educativa  a  crianças  e

adolescentes,  fomenta  o  turismo  rural  e  ecológico  na  região,  mantém  rádio

comunitária e implanta cursos educacionais e profissionalizantes para a população de

baixa renda.

Tendo  em  vista  o  trabalho  humanitário  realizado  pela  Associação  Cultural

Comunitária Novo Oriente, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 985/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.470/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Escola Profissionalizante Tenente Oswaldo Machado – Eptom –,

com sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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 1.470/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Escola  Profissionalizante  Tenente  Oswaldo  Machado  –  Eptom  –,  com  sede  no
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Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 9º veda a remuneração de

seus diretores,  conselheiros,  benfeitores,  mantenedores e associados;  e  o art.  41

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere,  registrada no  Conselho  Nacional  de  Assistência

Social  e  no  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança e  do  Adolescente,  ou  a

instituição pública.

É importante observar  que,  na assembleia geral  extraordinária  de 31/5/2011,  foi

aprovada, por unanimidade, a alteração da razão social da entidade, que passou a

denominar-se Núcleo de Atendimento e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens –

Eptom. Em decorrência disso, apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1,

que faz a adequação necessária.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.470/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Núcleo  de  Atendimento  e

Aprendizagem  de  Adolescentes  e  Jovens  –  Eptom,  com  sede  no  Município  de

Ipatinga.”.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - André Quintão - Rosângela

Reis - Luiz Henrique - Glaycon Franco.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.857/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de Antônio Olímpio de Carvalho à Rodovia AMG-335, que

liga a MG-050 ao Distrito de Santo Antônio dos Campos, no Município de Divinópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

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

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.857/2011 pretende dar a denominação de Antônio Olímpio de

Carvalho à Rodovia AMG-335, que liga a MG-050 ao Distrito de Santo Antônio dos

Campos, no Município de Divinópolis.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, com a finalidade de identificar corretamente o trecho a ser denominado.

Com relação ao mérito da matéria, cabe destacar que Antônio Olímpio de Carvalho,

mais conhecido como Totonho Carvalho ou Totonho do Café, foi Vereador por três

mandatos  em  Divinópolis,  sempre  representando  a  zona  rural,  principalmente  o

Povoado de Santo Antônio dos Campos, onde nasceu e residiu até seu falecimento.

Totonho  Carvalho  destacou-se  como defensor  de  benfeitorias  para  a  região  de

Divinópolis,  dentre  as  quais  ressalta-se  a  abertura  da  Rodovia  AMG-335,  que

representou grande melhoria das condições de vida local, pois reduziu à metade a

distância entre o Povoado de Santo Antônio dos Campos até o centro da cidade.

Isso  posto,  consideramos  meritória  a  homenagem  que  se  lhe  pretende  fazer,

denominando a Rodovia AMG-335 com seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.857/2011, em

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

Justiça.
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Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Anselmo José Domingos, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.235/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  o  Instituto  Social  Frei  Gabriel,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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 2.235/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Social Frei Gabriel, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que,  no estatuto constitutivo da instituição,  o  art.  40  determina que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

filantrópica  congênere,  dotada  de  personalidade  jurídica,  sem  fins  lucrativos,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, preferencialmente constituída

por religiosos capuchinhos ou membros da Família Franciscana do Brasil; e o art. 43

veda  a  remuneração  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,  fundadores,

benfeitores e equivalentes.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.235/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Bruno Siqueira, Presidente e relator – André Quintão – Rosângela Reis – Glaycon

Franco – Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.311/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação de Espaço Democrático Presidente Itamar Augusto Franco ao 1º andar

do  Palácio  Tiradentes,  localizado  na  Cidade  Administrativa  Presidente  Tancredo

Neves.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.311/2011 tem por finalidade dar a denominação de Espaço

Democrático Presidente Itamar Augusto Franco ao 1º andar do Palácio Tiradentes,

localizado na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo  nº  1,  com a finalidade de corrigir  impropriedade e indicar  o Município

onde se situa o próprio a ser denominado.

Com relação à homenagem que se pretende prestar ao Presidente Itamar Franco,

vale lembrar que ele nasceu a bordo de um navio de cabotagem, tendo seu registro

de nascimento sido feito em Salvador, onde sua mãe viúva encontrou abrigo na casa

de um parente. Sua família era de Juiz de Fora,  Município em que cresceu e se

formou engenheiro civil em 1955.

Ingressou na  carreira  política  em  1958,  quando  se  filiou  ao  Partido  Trabalhista
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Brasileiro  –  PTB.  No mesmo ano,  foi  candidato  a  Vereador  e,  em 1962,  a  Vice-

Prefeito de Juiz de Fora, não obtendo êxito nas duas tentativas.

Com o início do regime militar, filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro – MDB

–, tendo sido eleito Prefeito Municipal de Juiz de Fora de 1967 a 1971 e reeleito em

1972. Dois anos depois,  renunciou ao cargo para candidatar-se, com sucesso, ao

Senado Federal. Foi eleito Vice-Líder do MDB em 1976 e 1977.

No início da década de 1980, com o pluripartidarismo restabelecido no País, filiou-

se ao PMDB. Em 1982, foi eleito Senador novamente. Defendeu a campanha pelo

restabelecimento das eleições diretas e votou no candidato oposicionista Tancredo

Neves na eleição presidencial  de 1985. Migrou para o PL em 1986, ano em que

concorreu ao governo de Minas, mas foi derrotado, voltando ao Senado em 1987,

pela terceira vez.

Em 1988, Itamar Franco uniu-se ao Governador de Alagoas Fernando Collor de

Mello para lançar a candidatura do primeiro à Presidência e a sua à Vice-Presidência

da República pelo Partido da Reconstrução Nacional – PRN. Como Vice-Presidente,

divergiu  em  vários  aspectos  da  política  econômico-financeira  adotada  por  Collor,

vindo a retirar-se do PRN e voltando ao PMDB em 1992. Após o “impeachment” de

Collor, assumiu a Presidência da República, no final de 1992. Em seu mandato, foi

realizado  um  plebiscito  sobre  a  forma  de  governo  no  Brasil  que  resultou  na

permanência  da  república  presidencialista  no  País.  Ainda  durante  sua gestão,  foi

idealizado  o  Plano  Real,  elaborado  pelo  então  Ministro  da  Fazenda  Fernando

Henrique Cardoso.

É  importante  destacar  que  o  Presidente  Itamar  Franco  realizou  os  primeiros

projetos de combate à miséria ao lado do sociólogo Betinho. Homem sério e correto,

seu governo talvez tenha sido o único da história republicana livre de escândalos de

corrupção. Chegou ao fim do mandato com 84% de aprovação popular.

Em 1998, Itamar Franco elegeu-se Governador de Minas Gerais pelo PMDB, tendo

ocupado o cargo de 1999 a 2003. Assim que tomou posse, decretou moratória no

Estado.  Entre  outros  aspectos,  alegava  a  necessidade  de  se  empreender  uma

auditoria na dívida estadual, na época atrelada a uma taxa de juros de 7,5% ao ano,

enquanto Estados como São Paulo negociavam suas dívidas a uma taxa de 6% ao
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ano.

Foi em seu governo que a dívida mineira foi equacionada e começou a ser quitada

e, ainda, que o controle acionário da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig

–, hoje uma das maiores empresas de geração, transmissão e distribuição de energia

elétrica do País e do mundo, retornou judicialmente ao Estado.

Itamar Franco também foi contra a privatização de Furnas. Na ocasião, mobilizou a

Polícia Militar do Estado em uma das principais usinas da empresa. Apesar de sua

postura ter sido muito criticada, conseguiu impedir a privatização.

A recomposição do setor público em bases burocráticas, passando essencialmente

pela valorização do servidor, pelo reaparelhamento das principais agências de ação

estatal e pelo ajuste fiscal, marcou a gestão de Itamar Franco à frente do Executivo

mineiro.  Em  síntese,  nesse  período,  houve  uma  importante  organização  da

administração pública do Estado.

Terminado seu  mandato  no  governo de  Minas  no  final  de  2002,  Itamar  Franco

decidiu não se candidatar à reeleição e apoiar a candidatura de Aécio Neves para o

governo do Estado e de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República.

Com  a  vitória  de  Lula,  foi  nomeado  Embaixador  brasileiro  na  Itália,  cargo  que

exerceu até 2005. Em maio de 2009, filiou-se ao Partido Popular Socialista – PPS.

Nas  eleições  de  2010,  foi  eleito,  mais  uma vez,  Senador  pelo  Estado  de  Minas

Gerais.

Em maio de 2011, foi diagnosticado com leucemia. Alguns dias depois, licenciou-se

do Senado para submeter-se a tratamento. Em 2 de julho do mesmo ano, Itamar

Franco faleceu em decorrência do agravamento de seu estado de saúde, devido a

uma pneumonia. Seu corpo foi cremado em Contagem, e as cinzas foram levadas

para o jazigo da família, em Juiz de Fora.

Além  de suas  realizações  como Presidente  da  República,  cabe-nos  enfatizar  a

reorganização das finanças e da administração estadual em seu mandato à frente do

Executivo mineiro.

Pelas  razões  aduzidas,  entendemos  justa  e  meritória  a  atribuição  do  nome de

Itamar  Franco  para  denominar  espaço  democrático  na  Cidade  Administrativa  do

Estado, deixando gravado na memória dos mineiros o exemplo de um cidadão que
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exerceu a função pública com dignidade e honestidade.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.311/2011,

em  turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Ivair Nogueira , relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.365/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa criar a

Medalha Amiga do Melhor Emprego.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho,

da Previdência e da Ação Social.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento tem por finalidade criar a Medalha Empresa Amiga do

Melhor  Emprego,  a  ser  concedida  anualmente  à  empresa  com  mais  de  100

empregados  ou  estagiários  que  ocupar  mais  de  20%  de  suas  vagas  com

trabalhadores com idade entre 50 e 65 anos.

Nos termos do projeto, a medalha será concedida em três modalidades: a) parceira,

destinada à empresa que efetuar as contratações, recebendo isenção ou crédito fiscal

na forma regulamentada pelo Poder Executivo; b) consciente, à empresa que efetuar

contratações sem obtenção de nenhum benefício fiscal; e c) responsável, para aquela

que  efetuar  50%  das  contratações  previstas  entre  pessoas  com  deficiência  e

egressos do sistema prisional.

Conforme justificação do projeto, pretende-se que a Medalha seja um incentivo às
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empresas para abrir vagas no mercado de trabalho a segmentos que não conseguem

competir em igualdade de condições com as demais pessoas.

Dados relativos a 2010 do Relatório  Anual de Informações Sociais – Rais –, do

Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  sugerem  que  a  experiência,  associada  à

maturidade e à disposição, tem contribuído para a inserção de pessoas acima de 40

anos no mercado de trabalho, contrariando o mito de que o trabalhador com mais de

40 anos tem menos chances de inserção.  De acordo com o referido Relatório,  o

número de contratações de pessoas acima de 40 anos, em Minas Gerais, aumentou,

em  média,  7,6%  em  2010,  em  relação  ao  ano  anterior.  Esse  percentual  de

contratação cresce à medida que a idade aumenta. Comparado com o ano de 2009, o

percentual de contratação aumentou em cerca de 10% para pessoas com idade entre

50 e 64 anos e em 4,8% para pessoas com idade entre 40 a 49 anos.

Há, contudo, outras características que marcam o grupo de pessoas com 50 anos

ou  mais  que  o  diferencia  dos  grupos  com  menor  idade  e  que  interferem

negativamente nas possibilidades de inserção no mercado de trabalho. É o caso da

escolaridade, por exemplo. Observa-se que o grupo de pessoas com 50 anos ou mais

tem, em média, menos anos de estudo do que os grupos de pessoas mais jovens.

Além disso, ainda prevalece em nosso meio o preconceito de que as pessoas mais

velhas  estão  ultrapassadas  para  ocupar  certos  postos  no  mercado  de  trabalho.

Justifica-se, assim, a proposição em tela, que pretende criar incentivos que ampliem

as possibilidades de inserção das pessoas com 50 anos ou mais  no mercado de

trabalho.

Em relação às pessoas com deficiência, a Lei Federal nº 8.213, de 24/7/91, dispõe

que a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5%

dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Em 2010,

17,4 mil novos empregos formais foram ocupados por pessoas com deficiência no

País, crescimento equivalente a 6,2% em relação a 2009.

Apesar  desse  crescimento,  é  preciso  considerar  que  muitas  empresas  têm

encontrado dificuldades para contratação de pessoas com deficiência, alegando a

falta  de  qualificação do público  para o  exercício  das funções.  Com o objetivo  de

combater  a  discriminação,  qualificar  e  garantir  a  empregabilidade  para  esses
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trabalhadores, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou, em 2008, o Projeto de

Incentivo à Aprendizagem de Pessoas com Deficiência. Em Minas Gerais, o projeto

foi  implantado  em  março  de  2009.  De  acordo  com  o  referido  projeto,  os

empregadores  se  comprometem  a  promover  a  aprendizagem  das  pessoas  com

deficiência e após o período máximo de dois anos ocorre a contratação. Durante esse

período, essas empresas não podem ser autuadas.

A proposição em tela,  ao propor  incentivos  e o reconhecimento do papel  social

desenvolvido pelas empresas, tem o mérito de contribuir com as possibilidades de

inserção no mercado de trabalho de públicos historicamente discriminados, como é o

caso das pessoas com deficiência.

Quanto aos egressos do sistema penitenciário, cumpre-nos informar que o governo

do Estado já confere incentivos às empresas que contratam esse público, conforme o

disposto na Lei nº 18.401, de 29/9/2009, e no Decreto nº 45.119, de 23/6/2009. A

referida lei instituiu o Projeto Regresso, vinculado ao Programa Reinserção Social do

Egresso do Sistema Prisional, sob gestão da Secretaria de Estado de Defesa Social,

que  confere  incentivo  financeiro  a  empresa  que  contratar  egresso  do  sistema

penitenciário. A mesma lei, por força de alteração pela Lei nº 18.725, de 13/1/2010,

institui  o Certificado Parceiros da Ressocialização como forma de tornar público o

apoio  das  empresas  na  contratação  de  egressos  do  sistema  penitenciário.

Entendemos, assim, que não há razão para instituir novos incentivos e instrumentos

de  reconhecimento  das  ações  inclusivas  para  as  empresas  pela  contratação  de

egressos, pois estes já se encontram regulados.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça, observando os aspectos de

juridicidade do projeto, entendeu ser necessário alterá-lo para corrigir impropriedades

e  adequar  a  proposição  à  técnica  legislativa,  o  que  levou  aquela  Comissão  a

apresentar  o  Substitutivo  nº  1.  Consideramos,  entretanto,  necessário  alterar  o

Substitutivo  nº  1  para  retirar  a  referência  à  contratação  de  egressos  do  sistema

prisional, pelos motivos já apresentados, razão pela qual apresentamos a Emenda nº

1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.365/2011 na
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forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com

a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso III do art. 2º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

Art. 2º – (…)

“III – Empresa Amiga do Melhor Emprego – Responsável, à empresa que efetuar

50% (cinquenta por cento) das contratações previstas no art. 1º entre pessoas com

deficiência.”.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Luiz Carlos Miranda, Presidente e relator - Pompílio Canavez - Rosângela Reis -

Tadeu Martins Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.545/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Assistencial Amor Fraterno, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.545/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Assistencial  Amor  Fraterno,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a prestação de

assistência social, educacional e de saúde.

Com esse propósito,  a instituição prepara a formação escolar em maternal,  pré-

escola,  ensino  fundamental,  médio  e  superior,  orienta  as  crianças  para  serem

membros  responsáveis  em  suas  famílias  e  comunidade,  presta  assistência  à

maternidade e à infância, apoia mães solteiras e viúvas, incentiva a recuperação de

jovens viciados em drogas e alucinógenos e oferece cursos profissionalizantes e de
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alfabetização de adultos.

Tendo em vista o trabalho humanitário realizado pela Associação Assistencial Amor

Fraterno,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.545/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.773/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação do Bem-Estar Social – Asbem –, com sede

no Município de Uberaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.773/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do Bem-Estar Social – Asbem –, com sede no Município de Uberaba, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo amparar os portadores

de doenças sistêmicas ligadas à oftalmologia.

Com  esse  propósito,  a  instituição  presta  apoio  social,  oferecendo  mecanismos

preventivos  voltados  para  evitar  o  agravamento  das  enfermidades;  encaminha os

pacientes  para  procedimentos  específicos  e  atendimento  psicológico;  organiza

doações de medicamentos, produtos alimentícios e vestuário aos mais carentes; luta

para  conscientizar  a  sociedade  sobre  as  dificuldades  enfrentadas  pelos  doentes;

combate a fome, o desemprego e as drogas.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  realizado  pela  Associação  do  Bem-Estar
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Social, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.773/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.894/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Casa Irinéia Lar Doce Lar, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.894/2012 pretende declarar de utilidade pública a Casa Irinéia

Lar Doce Lar, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a prestação de serviços a crianças

que se encontram em situação de violação de direitos e necessitem de medida de

proteção.

Tendo  como  referência  a  Lei  Federal  nº  8.069,  de  1990,  que  dispõe  sobre  o

Estatuto da Criança e do Adolescente, a instituição desenvolve projetos e programas

voltados  à  prestação de assistência  a  crianças  e  adolescentes  sempre  que  seus

direitos  forem ameaçados  ou violados  por  ação ou omissão da sociedade ou  do

Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão de sua

conduta.

Ademais,  a  Casa  Irinéia  presta  serviços  intermediários  de  apoio  a  outras

organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas

afins.
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Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela Casa Irinéia Lar Doce Lar

em defesa das crianças, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.894/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.909/2012

Comissão de Saúde

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Oficina de Saúde Preventiva de Araxá – Ospa –, com

sede no Município de Araxá.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.909/2012 pretende declarar de utilidade pública a Oficina de

Saúde Preventiva  de  Araxá –  Ospa –,  com sede no Município  de  Araxá,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção da

saúde preventiva.

Para a consecução desse propósito, a instituição desenvolve sistema complementar

e alternativo de assistência social; incentiva o voluntariado; divulga informações sobre

a prevenção de doenças e contra a dependência de álcool,  fumo e outas drogas;

intenta conscientizar as pessoas sobre a importância de uma alimentação equilibrada

e  de um estilo  de  vida  saudável;  realiza  programas  de nutrição específicos  para

creches, escolas, hospitais, presídios e outros órgãos públicos e privados; promove

eventos, como encontros, palestras e oficinas terapêuticas, para incentivar a melhoria

da qualidade de vida de seus assistidos; mantém banco de dados sobre tratamentos
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naturais; estimula a agricultura orgânica.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Oficina de Saúde Preventiva

de Araxá,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.909/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.930/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Luiz Carlos  Miranda,  o projeto de lei  em epígrafe  visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Amigos  do  Petrovale,  com  sede  no

Município de Betim.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.930/2012 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Amigos do Petrovale,  com sede no Município de Betim,  pessoa jurídica de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  assistencial,  que  tem  por  escopo  a

organização dos moradores dessa localidade na defesa de seus interesses.

Com esse propósito, a instituição desenvolve ações voltadas à proteção da família,

da maternidade, da infância, da juventude e do idoso; ao incentivo da inclusão social

e da formação da cidadania; ao estímulo da integração comunitária, com ênfase no

bom  relacionamento  entre  os  moradores;  à  realização  de  projetos  nas  áreas  de

educação,  arte,  esporte  e  cultura;  à  implementação  de  cursos  de  formação

profissional; à geração de trabalho e renda; à promoção da saúde.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela Sociedade Amigos
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do Petrovale, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.930/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.935/2012

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Ama Pangeia – Amigos do Meio Ambiente,

com sede no Município de Pará de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.935/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Ama Pangeia – Amigos do Meio Ambiente, com sede no Município de Pará de Minas,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza cultural, que tem

por escopo conscientizar a população sobre a necessidade de preservação do meio

ambiente.

Com  esse  propósito,  a  instituição  organiza  eventos  como  debates,  palestras,

conferências e atos públicos em defesa do meio ambiente; reivindica e fiscaliza a

solução dos problemas ambientais; incentiva a educação ambiental; promove estudos

e pesquisas  sobre  tecnologias  alternativas  e  conhecimentos  técnicos  e  científicos

relacionados à ecologia.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Ama Pangeia –

Amigos do Meio Ambiente, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.935/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Delvito Alves, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.994/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 202/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o  projeto  de  lei  em epígrafe,  que visa  dar  denominação a  escola  estadual

localizada no Município de Novo Cruzeiro.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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  2.994/2012 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual  Maria  Cândida  Reis  à  escola  estadual  de  Queixada,  situada  na  Rua

Principal, nº 82, Distrito de Queixada, no Município de Novo Cruzeiro.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser
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objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  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° 2.994/2012 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Bruno Siqueira, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gustavo Valadares - Rosângela

Reis - Glaycon Franco - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.001/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de São

José da Varginha, com sede no Município de São José da Varginha.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  22/3/2012 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.001/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de São José da Varginha,

com sede no Município de São José da Varginha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 14, § 2º, que as

atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado  o  recebimento  de  lucros,  bonificações  ou  quaisquer  outras  vantagens  ou

benefícios,  por  qualquer  forma  ou  título;  e,  no  art.  46,  parágrafo  único,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de

entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.001/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Bruno Siqueira, Presidente – André Quintão, relator – Rosângela Reis – Gustavo

Valadares – Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.014/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Cultural Profetas em Arte – Instituto Profarte –, com sede
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no Município de Congonhas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  23/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.014/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Cultural Profetas em Arte – Instituto Profarte –, com sede no Município de

Congonhas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  17,  que as

atividades  de  seus  dirigentes  não  serão  remuneradas;  e,  no  art.  26,  parágrafo

primeiro,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, de fins não econômicos, nos termos da Lei Federal

nº  9.790,  de  1999,  e  da  Lei  Estadual  nº  14.870,  de  2003,  que dispõem sobre  a

qualificação  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  como

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.014/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Rosângela  Reis,  relatora  –  Gustavo  Valadares  –

Glaycon Franco – André Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.018/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Casa de Apoio e Recuperação Desafio Jovem Casa do Oleiro,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  24/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.018/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Apoio e Recuperação Desafio Jovem Casa do Oleiro, 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, 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. 32, que seus

DIretores e Conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento

de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  35,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.018/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.
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Bruno Siqueira, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Glaycon Franco – Gustavo

Valadares – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.020/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária Hosana Jah, com sede no Município de

Santa Luzia.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  24/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.020/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Hosana Jah, com sede no Município de Santa Luzia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 3.020/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Bruno Siqueira, Presidente - Luiz Henrique, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - Gustavo Valadares - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.025/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Pardo de Minas –

Apae de Rio Pardo de Minas –, com sede nesse Município.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  29/3/2012 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.025/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Pardo de Minas – Apae de Rio

Pardo de Minas –, com sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 14, § 2º, que as

atividades de seus Dirigentes, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucros,  bonificações  ou  quaisquer  outras

vantagens  ou benefícios;  e,  no art.  46,  parágrafo único,  que,  na hipótese de sua
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dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  benefício  de  entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.025/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Bruno Siqueira, Presidente – Glaycon Franco, relator – Rosângela Reis – Gustavo

Valadares – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.028/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Minha  Esperança,  com  sede  no  Município  de

Matozinhos.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  29/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.028/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Minha Esperança, com sede no Município de Matozinhos.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  26,  que as
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atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  30,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.028/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  Gustavo  Valadares  -

Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.032/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública o Clube Recreativo Arvoredo, com sede no Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  29/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.032/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube Recreativo Arvoredo, com sede no Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 97, § 2º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere; e, no art. 125, que seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações ou vantagens.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.032/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Bruno Siqueira, Presidente – André Quintão, relator – Rosângela Reis – Glaycon

Franco – Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 27/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

588/2007, de autoria do Deputado Elismar Prado, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

informação discriminada nas contas de telefone das operadoras de telefonia móvel

celular do Estado e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição o Projeto de Lei nº 193/2011, também de autoria do Deputado

Elismar  Prado,  que  dispõe  sobre  o  detalhamento  das  contas  de  telefone  das

operadoras de telefonia fixa do Estado, e o Projeto de Lei nº 1.262/2011, de autoria

do Deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre as concessionárias de serviços de

telefonia e dá outras providências.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188,  do  Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição  em estudo pretende obrigar  as  empresas operadoras  de  telefonia

móvel no Estado a discriminar,  nas contas de telefone, os dados que compõem o
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valor  da  cobrança,  tais  como a data,  o  horário,  a  duração da ligação,  o  número

discado, o valor cobrado, a modalidade e a descrição do serviço prestado.

Determina, ainda, que a conta de telefone deverá vir acompanhada de uma tabela

informando os valores das tarifas utilizadas na cobrança e que a inexistência dessa

tabela desobrigará o usuário do pagamento da conta.

Impende  salientar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  Legislativa  na

legislatura  anterior,  oportunidade  em  que  esta  Comissão  concluiu  por  sua

antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade.  Como  não  houve  mudanças

constitucionais que propiciassem uma nova interpretação da matéria, ratificamos o

posicionamento adotado anteriormente por esta Comissão:

“Em que pese a relevância do projeto, sua tramitação encontra óbice de natureza

constitucional, como veremos a seguir.

Os serviços de telecomunicações são de competência privativa da União e podem

ser explorados por meio de autorização, concessão ou permissão, segundo dispõe o

art. 21, XI, da Constituição da República.

Por sua vez, o art. 22, IV, da Carta Constitucional estabelece que a competência

para legislar sobre telecomunicações é privativa da União.

Por  fim,  o  art.  175  do  Diploma  Constitucional  determina,  para  a  hipótese  da

prestação de serviços sob o regime de concessão, conforme ocorre no caso em tela,

que a lei disponha sobre o regime das empresas prestadoras dos serviços, o caráter

especial dos contratos e da prorrogação, as condições de caducidade, fiscalização e

rescisão  da  concessão,  como  também  sobre  os  direitos  dos  usuários,  a  política

tarifária e a obrigatoriedade da manutenção de serviço adequado, sendo a norma a

que se refere o Texto Constitucional  lei  federal,  já que a prestação do serviço de

telefonia é atribuída à União.

Sobre o tema, citamos a decisão do Supremo Tribunal Federal - STF - na Adin nº

2.615/SC, sendo relator o Ministro Nelson Jobim, a qual suspendeu a eficácia da Lei

nº  11.908,  de  2001,  do  Estado  de  Santa  Catarina,  que  disciplina  a  forma  e  as

condições de cobrança pelas empresas de telecomunicações, por entender ter havido

ofensa ao art. 21, XI, da Constituição da República.

E, ainda, no julgamento da Adin nº 3.322/DF, sendo relator o Ministro Cezar Peluso,
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a qual contestava a constitucionalidade da Lei Distrital nº 3.426, de 2004, que trata da

obrigatoriedade de discriminação de informações na fatura de cobrança do serviço de

telefonia, a citada Corte declarou a referida lei inconstitucional, em virtude de invasão

da  competência  exclusiva  da  União  e  de  ofensa  aos  arts.  21,  XI,  22,  IV,  e  175,

parágrafo único, I, II e III, da Carta Constitucional.

Diante do exposto, não vislumbramos a possibilidade de ser acolhido o projeto em

análise, uma vez que cabe ao Poder concedente - no caso, a União -, mediante lei e

demais  normas  regulamentares,  instituir  os  parâmetros  para  atuação  das

concessionárias de serviço público”.

Por fim, informamos que, em resposta ao pedido de diligência aprovado por esta

Comissão, a Anatel enviou nota técnica, em 24/6/2011, na qual concluiu que a medida

prevista  no  projeto  sob comento,  além  de ser  competência  dessa Agência,  já  se

encontra tratada de forma abrangente no Regulamento do Serviço Móvel Pessoal,

aprovado pela Resolução nº 477, de 7/8/2007.  A agência esclarece,  ainda,  que a

matéria  também  será  tratada  na  revisão  do  citado  regulamento,  com  vistas  a

acrescentar o rol de informações que devem constar no detalhamento de consumo,

tornando mais transparente a prestação do serviço.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 27/2011.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - Bruno Siqueira - Gustavo

Valadares - André Quintão - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 659/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº 659/2011 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.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011, o projeto foi distribuído para as

Comissões  de  Justiça,  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  e  de
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Fiscalização Financeira Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social opinou pela aprovação

da matéria na forma do Substitutivo n° 2, que apres entou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela objetiva definir os direitos dos usuários dos serviços, programas,

projetos e benefícios da assistência social no âmbito do Estado. A proposição traz

normas gerais sobre a relação entre usuário e sistema público de assistência social,

estabelecendo responsabilidades dos órgãos prestadores desses serviços e direitos

daqueles  que  usam  ou recebem  os  benefícios,  bem  como sanções  para  os  que

descumprirem as normas.

Em análise preliminar,  a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela

constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou para aprimoramento da técnica legislativa, retirando do projeto,

por exemplo, dispositivos sobre a política ou os princípios de assistência social que

não se referem a direitos dos usuários e que já se encontram normatizados em outros

diplomas.

Em análise de mérito, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

entendeu que “o projeto aperfeiçoa o conteúdo democrático do arranjo institucional

que delineia a política de assistência social e assegura de forma mais abrangente os

direitos dos seus usuários”. Não obstante, propôs algumas alterações para adequar a

proposição à conformação do Sistema Único de Assistência Social — Suas — e à

legislação existente, apresentando o Substitutivo nº 2.

Quanto à análise que compete a esta Comissão, devemos esclarecer que o projeto

— na forma original e na forma dos substitutivos apresentados — não gera despesa

para o erário e, portanto, não acarreta impacto para as finanças públicas.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 659/2011, no 1°
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turno, na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão d o Trabalho, da Previdência e da

Ação Social. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado o Substitutivo n°

1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Romel Anízio, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 675/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei nº 675/2011, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 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 Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição, com as Emendas nºs 1 e 2.

Vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, na forma do

disposto no art. 188, combinado com o art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva obrigar os órgãos e entidades públicos estaduais a

exigir  das entidades fornecedoras de mão de obra juvenil  com as quais  celebrem

contrato  que  reservem  20%  do  quantitativo  contratado  para  portadores  de

necessidades especiais.

Trata-se,  a  toda  evidência,  de  medida  tendente  a  facilitar  a  inserção  social  de

jovens portadores de necessidades especiais, na linha do disposto no art. 37, VIII, da

Constituição da República, o qual determina seja reservado percentual dos cargos e

empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. De modo recorrente, o

direito lança mão de fórmula jurídicas que conferem um tratamento preferencial aos

hipossuficientes, sobretudo no contexto de um Estado Democrático de Direito.

Ressalte-se que a condição de aprendiz para os  jovens de baixa renda não só

configura uma fonte de renda mensal para tais pessoas como ainda se traduz na

possibilidade de abrir novas oportunidades de inserção no mercado de trabalho para
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esse segmento social.

Outrossim,  entendemos  razoável  a  alteração  proposta  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  consubstanciada  na  Emenda  nº  1,  por  ela  apresentada,

consistente  na  redução  de  20%  para  10%  do  percentual  de  vagas  a  serem

reservadas  aos  portadores  de  necessidades  especiais,  de  modo  a  estabelecer  o

mesmo quantitativo  previsto  na  legislação  em  vigor  em  referência  a  reservas  de

vagas nos cargos ou empregos públicos no âmbito da administração estadual para

pessoas com deficiência.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 675/2011 com as

Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Ivair Nogueira, Presidente – Lafayette de Andrada, relator – Tiago Ulisses – Rogério

Correia – Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.221/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.359/2010,  “dispõe  sobre  a  instalação de

bloqueio de ‘sites’ com conteúdo pornográfico em equipamentos de informática das

escolas da rede pública e privada”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e

Informática para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  consoante  dispõe  o  art.  102,  III,  “a”,  do  citado

Regimento.

Fundamentação

Saliente-se  que proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na  legislatura  anterior,

oportunidade em que esta Comissão analisou minuciosamente a matéria no exercício

do  controle  preventivo  de  constitucionalidade.  Como  não  houve  mudança
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constitucional ulterior que propiciasse uma nova interpretação da matéria, passamos

a transcrever a argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“A proposição em comento torna obrigatória a instalação de filtros de bloqueio de

‘sites’ com conteúdo pornográfico em equipamentos de informática das escolas da

rede pública e privada.

Na  justificação  do  projeto,  o  autor  alega  ser  a  matéria  ‘de  grande  alcance

educacional  e  social,  pois  visa  impedir  que  crianças  e  jovens  que  estejam

frequentando  aulas  tenham  acesso  a  sites  de  conteúdo  pornográfico,  além  de

preservar a atenção dos alunos durante o período que estiverem dentro das escolas,

evitando distrações que prejudiquem seu aprendizado’.

Não obstante a preocupação do autor com a utilização adequada dos equipamentos

de informática nas escolas públicas e privadas do Estado, não nos parece razoável

tratar  em  lei  o  que  deve  ser  objeto  de  decisões  administrativas  por  parte  dos

estabelecimentos de ensino. Isso significa dizer que cada escola goza de autonomia

para  tomar  decisões  dessa  natureza,  não  havendo  necessidade  da  utilização  do

processo legislativo formal.  A rigor,  a lei,  na condição de ato genérico,  abstrato e

inovador,  deve  cuidar  de  matérias  de  maior  alcance e  relevância  na  vida  social,

deixando a cargo das instâncias administrativas, como é o caso dos estabelecimentos

de  ensino,  a  prerrogativa  de  decidir  situações  concretas  que  não  demandam

tratamento  legislativo.  Nesse  sentido,  é  oportuno  salientar  que  a  autonomia  dos

estabelecimentos  de  ensino  para  gerir  suas  atividades  e  desenvolver  seu  projeto

pedagógico está assegurada pelo art. 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional – LDB –, de 1996.

É  claro  que  a  atividade  administrativa,  em  toda  a  sua  extensão,  consiste

basicamente  em  aplicar  a  lei  aos  casos  concretos,  independentemente  de

provocação do interessado,  razão pela qual  se afirma constantemente,  no campo

doutrinário, que a função administrativa é uma atividade infralegal, ou seja, totalmente

submissa  aos  mandamentos  legais,  o  que  realça  a  importância  do  princípio  da

legalidade no Estado Democrático de Direito. Entretanto, a preeminência da lei em

face dos demais atos do poder público não significa que todas as matérias devam ser

disciplinadas em lei, pois esta nem sempre é o instrumento mais hábil para regular
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determinadas questões. A título de exemplificação, a organização e o funcionamento

do Executivo ocorre, normalmente, por meio de decretos e regulamentos, desde que

respeitados os limites estabelecidos em lei,  conforme prescreve o art.  90, XIV,  da

Carta mineira. Igualmente, há situações em que a regulação de dada matéria, devido

às  suas  peculiaridades,  melhor  se  coaduna  com  a  edição  de  normas  técnicas

emanadas  de  entidades  administrativas,  a  exemplo  das  agências  reguladoras  de

serviços públicos, e não com a edição de leis emanadas do Poder Legislativo.

Da mesma forma, no âmbito das escolas da rede pública e privada, afigura-se-nos

mais  compatível  com  a  autonomia  dessas  instituições  a  adoção  de  medidas

administrativas  que  proíbam  o  acesso  dos  alunos  aos  ‘sites’  de  conteúdo

pornográfico. Há ações administrativas que são totalmente vinculadas à lei, de modo

que os órgãos e entidades administrativas não desfrutam de margem de liberdade

para a tomada de decisões.  É a chamada competência vinculada,  que requer da

autoridade  pública  a  execução  do  ato  tal  como  previsto  na  lei,  ou  seja,  o

comportamento do agente encontra-se previamente delineado no plano normativo.

Há, ainda, situações nas quais a própria lei defere ao agente público um poder de

decisão,  em  face  do  caso  concreto,  segundo  questões  de  conveniência  e

oportunidade.  É  a  chamada  competência  discricionária,  que  consiste  em  uma

margem de opção a cargo do agente público para tomar a providência mais vantajosa

para a administração pública, diante das circunstâncias. É precisamente aqui que se

realça a discricionariedade de cada estabelecimento de ensino para tratar da matéria

prevista no projeto em análise. Se o assunto pode ser objeto de ato interno da escola

pública  ou  privada,  por  que razão  erigir  o  tema no  plano  legislativo,  que é  mais

complexo e demorado?

A utilização do processo legislativo formal para o tratamento do assunto expressa

verdadeira ofensa à autonomia dos estabelecimentos de ensino, pois estes é que

gozam  de  competência  para  regular  a  questão.  Além  de  invadir  a  esfera  de

discricionariedade  administrativa  do  Executivo  para  promover  essa  proibição,  por

meio das respectivas escolas públicas, parece-nos claro que a lei  não é o veículo

mais indicado para alcançar esse desiderato, pois é preciso ponderar que há uma

grande diversidade de situações que podem ser verificadas na prática pedagógica
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das escolas integrantes das redes pública e privada de ensino, de maneira a originar,

da parte de seus dirigentes, ações adequadas a cada realidade. A forma de inserção

dos conteúdos veiculados na internet no projeto pedagógico de cada escola deve ser

orientada pelos docentes e especialistas de educação responsáveis, aos quais cabe

conduzir o processo de ensino-aprendizagem e adotar as medidas que considerarem

necessárias à consecução desse objetivo”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.221/2011.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Valadares  -

Rosângela Reis - André Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.366/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  416/2007,  “altera dispositivos  da Lei  nº

11.393, de 6 de janeiro de 1994, com alterações posteriores da Lei nº 12.281, de 31

de agosto de 1996, que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização – Find – e dá

outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  29/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Turismo,  Indústria  e  Comércio  e

Cooperativismo 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,  a  constitucionalidade  e  a  legalidade  da

proposição.

Fundamentação

O projeto em análise, originário do Projeto de Lei nº 416/2007, tem por fim alterar os

incisos  I  e  IV  do  art.  6º  da  Lei  nº  11.393,  de  1994,  para  propiciar  condições  de

financiamento mais benéficas às empresas situadas em Municípios da região Norte

do Estado.
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Todavia, a lei  que o projeto visa alterar foi  revogada expressamente pela Lei nº

15.981, de 2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes.

O citado inciso I já havia sido alterado pela Lei nº 12.281, de 1996. A redação antes

em vigor estabelecia que os financiamentos obtidos com recursos do fundo exigirão,

entre outros requisitos, “contrapartida de recursos do beneficiário, financeiros ou não,

de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de investimentos fixos”.

Posteriormente, o dispositivo acima foi alterado, acrescentando como destinatários

do inciso I os Municípios da região Norte do Estado. Assim, a contrapartida a ser

exigida passou a se dar nos seguintes termos:

“Art. 6º – (...)

I – para financiamentos de inversões fixas será exigida do beneficiário contrapartida

de  10%  (dez  por  cento)  do  investimento,  no  caso  de  empresa  localizada  em

Municípios dos vales do Jequitinhonha, São Mateus, Mucuri e região Norte, e de 20%

(vinte por cento) do investimento, no caso de empresa localizada em outra região do

Estado” (grifo nosso).

Com a aprovação da Lei 15.891, de 2006, foi restabelecida a redação anterior do

dispositivo,  qual  seja,  exigência  de  contrapartida  de,  no  mínimo,  10% do total  do

investimento fixo relativo ao projeto.

O  projeto  em  análise  busca  resgatar  a  redação  anterior  do  dispositivo.  Assim,

apenas em se tratando de inversão fixa, a contrapartida voltaria a ser exigida no valor

fechado de 10%. Esta regra, ademais, passa a se aplicar somente a determinados

Municípios, entre os quais os da região Norte. Para os demais Municípios mineiros, a

contrapartida  ficaria,  segundo  a  redação  do  inciso  I  do  art.  6º,  em  20%  do

investimento.

Quanto à mudança proposta no inciso IV, tem-se, mais uma vez, apenas a inclusão

dos Municípios da região Norte como destinatários da regra. O mencionado inciso

passaria a ter a seguinte redação:

“Art. 6º – (...)

IV  –  o  reajuste  monetário  dar-se-á  na  forma  definida  pelo  Poder  Executivo,

garantindo-se  às  empresas  localizadas  nos  vales  do  Jequitinhonha,  São  Mateus,

Mucuri  e  região Norte  um  reajuste de,  no  máximo,  60% (sessenta  por  cento)  do
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menor reajuste adotado em outras regiões do Estado” (grifo nosso).

Quanto ao aspecto jurídico-formal, o projeto não contém vício de iniciativa, à luz do

que dispõe o art. 66 da Constituição Estadual. Além do mais, segundo o inciso I do

art.  24  da  Constituição  da  República,  a  matéria  se  insere  entre  aquelas  de

competência  suplementar  do  Estado,  já  que  diz  respeito  ao  incentivo  ao

desenvolvimento  econômico  regional,  assunto  próprio  do  direito  econômico.  O

legislador, na espécie, está apenas ajustando e limitando o campo de abrangência de

regras  de  fomento  à  iniciativa  privada  direcionadas,  de  forma  clara,  ao

desenvolvimento econômico de regiões mineiras.

No que tange ao mérito, certamente, a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo  haverá  de  se  pronunciar  com  a  profundidade  desejada,  pois  é  o

órgão que detém a competência regimental para tratar do tema. Ainda assim, é útil

mencionar  aspectos jurídicos que apresentam ponto  de  contato  com o exame de

mérito,  advertindo que o esclarecimento  definitivo  da  questão ficará por  conta da

competente comissão.

Em relação à proposta de nova redação para o inciso I, verifica-se uma limitação na

discricionariedade  do  administrador.  Se,  pela  redação  atual,  a  contrapartida,  em

qualquer situação, é de, no mínimo, 10%, agora voltariam a existir balizas mais claras

na lei, já que os percentuais passariam a ser fixos. Isso pode ser salutar, na medida

em que se ampliam os mecanismos de controle da ação administrativa, sobretudo em

matérias que envolvem o dispêndio de recursos públicos. Densifica-se, dessa forma,

o princípio da legalidade.

A  diferenciação  de  percentuais  de  contrapartida,  10%  ou  20%,  conforme  a

localização do Município, não contraria  o princípio constitucional  da igualdade.  Os

Vales do Jequitinhonha, de São Mateus e do Mucuri, bem como os demais Municípios

da região Norte situam-se em áreas notoriamente carentes de recursos naturais e

financeiros, afigurando-se bastante razoável que recebam tratamento distinto. Afinal,

conferir  tratamento  desigual  aos desiguais  é a  forma mais  justa  de  se praticar  a

isonomia.

Esse último argumento também é válido para a proposta de nova redação do inciso

IV  do  art.  6º  da  referida  lei.  A região  Norte  passaria,  assim  como  os  Vales  do
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Jequitinhonha, do Mucuri e de São Mateus, a ser beneficiária de um reajuste mais

modesto do financiamento, fixado em, no máximo, 60% do menor reajuste adotado,

pelo Executivo, em outras regiões do Estado. Não custa lembrar que, entre outros,

são objetivos fundamentais da República, nos termos do art. 3º da Constituição de

1988, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e

regionais.

Esses  são  os  motivos  que  nos  levam,  portanto,  a  concluir  pela  juridicidade da

matéria, lembrando que, à época da tramitação do Projeto de Lei nº 416/2007, foi

exatamente esse o posicionamento adotado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.366/2011.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.716/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  626/2007,  dispõe  sobre  normas  gerais  de

tarifação das concessionárias  de serviço público de saneamento básico e energia

elétrica.

Foi  o  projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça,  de Defesa do

Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para

receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apreciou,  preliminarmente,  a  matéria  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela

aprovação do projeto de lei na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, em cumprimento do disposto no
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art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do mencionado Regimento.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  estabelece  normas  para  cobrança  de  tarifa  pela

prestação de serviço público estadual.

Segundo o autor,  o  projeto visa a proteger os usuários de serviços públicos de

saneamento  básico  e  de  energia  elétrica,  com  a  criação  de  tarifas  diferenciadas

segundo categorias de usuários e faixas de consumo e cobradas sobre o consumo

real, vedada a fixação de consumo mínimo.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o

disposto  no  projeto  de  lei  em  tela  só  tem  eficácia  quando  aplicado  ao  setor  de

saneamento, uma vez que as regras que dispõem sobre a concessão do serviço de

fornecimento  de  energia  elétrica  são  de  competência  da  União.  Por  essa  razão,

propôs o Substitutivo nº 1, no qual manteve o cálculo tarifário com base no consumo

real.

Encaminhada  à  apreciação  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte,  a  proposição  foi  baixada  em  diligência  à  Agência  Reguladora  de

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

Gerais – Arsae-MG.

Em sua resposta ao pedido de diligência formulado pela comissão,  a Arsae-MG

manifestou-se  sobre  quesitos  técnicos  referentes  ao  setor  de  saneamento.

Esclareceu que tal setor se caracteriza, assim como o de energia elétrica, por ser um

monopólio  natural,  isto é,  espécie de estrutura de mercado na qual  os  custos de

investimento requeridos para a construção de sistemas de fornecimento dos bens são

substancialmente superiores aos custos marginais, ou seja, o custo de se produzir

uma nova  unidade  do  mesmo bem.  Por  essa  razão,  segundo  a  Agência,  não  é

possível  estabelecer  o  regime  de  concorrência  nesses  mercados,  o  que  torna

necessária a sua regulação, de forma a garantir, entre outros atributos, a modicidade

dos preços cobrados no consumo final do bem. A Arsae-MG alegou ainda que, devido

aos elevados custos fixos – que, por serem fixos, independem do nível de consumo

agregado do bem fornecido –, adota-se o regime de tarifação baseado no conceito de

disponibilidade do serviço. A tarifa mínima pela disponibilidade de serviço é um valor
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constante,  definido  pela  agência  reguladora  após  estudos  técnicos,  que  visam  a

manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com o particular que detém a

delegação do serviço público.

Tal  conduta  se fundamenta  na  Lei  Federal  nº  11.445,  de  2007,  que  estabelece

diretrizes nacionais para o saneamento básico, definindo, em seu art. 22, os objetivos

da  regulação,  entre  os  quais  “definir  tarifas  que  assegurem  tanto  o  equilíbrio

econômico  e  financeiro  dos  contratos  como  a  modicidade  tarifária,  mediante

mecanismos  que  induzam  a  eficiência  e  eficácia  dos  serviços  e  que  permitam  a

apropriação social dos ganhos de produtividade”. A mesma norma estatui, em seu art.

23,  que  a  entidade  reguladora  editará  normas  relativas  às  dimensões  técnica,

econômica  e  social  de  prestação dos  serviços,  que  abrangerão,  entre  outros,  os

seguintes aspectos: regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos

e prazos de sua fixação,  reajuste e revisão;  medição,  faturamento e cobrança de

serviços; subsídios tarifários e não tarifários.

Em âmbito estadual, a Lei nº 18.309, de 2009, estabeleceu normas relativas aos

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e criou a Arsae-MG,

definindo,  em  seu  art.  6º,  as  competências  dessa  autarquia,  entre  as  quais

“estabelecer  o  regime tarifário,  de  forma a  garantir  a  modicidade  das  tarifas  e  o

equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços”.

Manifestando-se  sobre  a  medida  proposta  no  projeto  em  análise,  a  Arsae-MG

informou  que  “recentemente  na  Revisão  Tarifária  do  SAAE de  Passos,  alterou  a

estrutura tarifária de modo a instituir  uma tarifa mínima pela disponibilidade (valor

independente do consumo) associada ao faturamento pelo consumo real com tarifas

progressivas, com o fim do consumo mínimo”. E acrescentou que deverá adotar o

mesmo  critério  nos  próximos  reajustes  e  revisões  tarifárias  de  prestadoras

submetidas à sua regulação.

Dessa forma, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte entendeu ser

adequado vedar  a  cobrança de  tarifa  mínima pela  disponibilidade  do serviço  e a

cobrança de tarifa por consumo mínimo para a unidade do consumidor, o que resultou

no Substitutivo nº 2, que apresentou.

No que tange à análise por parte desta Comissão, entendemos que o conjunto de
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explicações técnicas fornecidas pela Arsae-MG, aliado aos fundamentos legais que

normatizam o setor de saneamento, justificam a supressão do art. 2º do Substitutivo

nº 2,  apresentado pela Comissão de Defesa do Consumidor  e  do Contribuinte.  A

alteração que propomos visa a evitar o inadequado enrijecimento das regras tarifárias

em uma norma estadual. A nosso ver, a vedação de cobrança de tarifa mínima pela

disponibilidade do serviço ou por consumo mínimo enseja ampla discussão técnica

interinstitucional, o que poderá ser feito sob forma de consultas e audiências públicas

a serem promovidas pelo órgão regulador.

Considerada a existência de lei estadual – Lei nº 18.309, de 2009, que estabelece

normas relativas ao saneamento básico –, entendemos ser oportuna e razoável  a

modificação  dessa  mesma  lei,  conforme  sugerido  pela  comissão  de  mérito,

acrescentando a suas diretrizes e princípios o disposto no art. 1º do Substitutivo nº 2.

Com tal acréscimo, passariam a ser consideradas, para fins de diferenciação tarifária,

a  capacidade  econômica  do  usuário  e  a  faixa  de  consumo.  Do  ponto  de  vista

financeiro e orçamentário, a medida não traz repercussão ao Tesouro Estadual.

Assim, com o intuito de melhor encaminhar a matéria, apresentamos a Emenda nº 1

ao Substitutivo nº 2.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.716/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2 da Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte,  com  a  Emenda  nº  1,  a  seguir  apresentada,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Suprima-se o art. 2º do Substitutivo nº 2.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Romel  Anízio,  Presidente  -  Gustavo  Perrella,  relator  -  Ulysses  Gomes  -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.762/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Alencar  da Silveira  Jr.,  o  Projeto de Lei  nº  1.762/2011
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“dispõe sobre ação fiscalizatória do Estado na prevenção e no combate à dengue e

dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, 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

O projeto de lei em análise autoriza o ingresso forçado de agentes do Estado em

imóveis  públicos  e  particulares  quando  essa  medida  se  mostrar  fundamental  e

indispensável para a contenção da dengue, observado o devido processo legal.  A

determinação para tal intervenção se dará, de acordo com o projeto, pelo Secretário

de Estado de Saúde, mediante resolução específica, devidamente publicada no diário

oficial  do  Estado,  observadas  as  disposições  previstas  no  art.  2º.  Dentre  as

disposições mais relevantes do projeto, destacamos a previsão de aplicação de multa

pecuniária  em  caso  de  impedimento  injustificado  ao  ingresso  das  autoridades

sanitárias; a obrigatoriedade de o Poder Executivo, sempre que possível,  divulgar,

com  antecedência  mínima de  cinco  dias,  o  calendário  de  visitas  das  autoridades

sanitárias  nos  diferentes  bairros  dos  Municípios,  bem  como promover  campanha

informativa  e  educativa  nas  escolas  e  colégios  da  rede  pública  estadual  para  a

prevenção e o combate à dengue.

Nos  termos  da  justificação  do  projeto,  o  objetivo  é  intensificar  a  prevenção  da

dengue a fim de reduzir a sua incidência no Estado.

Em que pese a relevância da matéria, há óbice constitucional para a sua aprovação

decorrente  da  inviolabilidade  de  domicílio  resguardada  pela  Constituição  da

República. A proteção constitucional ao domicílio emerge da regra inscrita no artigo

5º, XI, da Carta Política, a qual estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo,

ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de

flagrante  delito  ou  desastre,  ou  para  prestar  socorro,  ou,  durante  o  dia,  por

determinação judicial".
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Sendo assim, ninguém, especialmente a autoridade pública, pode penetrar em casa

alheia,  exceto  nas  hipóteses  previstas  no  Texto  Constitucional  ou  com  o

consentimento de seu morador, que se qualifica, para efeito de ingresso de terceiros

no recinto  doméstico,  como o  único  titular  do  respectivo  direito  de  inclusão e  de

exclusão.  O  projeto  em  análise  inova  em  relação  às  hipóteses  previstas  na

Constituição, limitadas, conforme já dito, a apenas quatro: casos de flagrante delito;

desastre; para prestar socorro; para dar cumprimento a determinação judicial, durante

o dia.

Impõe-se  destacar,  por  necessário,  que  o  conceito  de  "casa",  para  os  fins  da

proteção jurídico-constitucional  a que se refere o art.  5º,  XI,  da Lei  Fundamental,

reveste-se  de  caráter  amplo,  pois  compreende,  nos  termos  reconhecidos  pela

jurisprudência,  qualquer  compartimento  habitado;  qualquer  aposento  ocupado  de

habitação coletiva; qualquer compartimento privado onde alguém exerce profissão ou

atividade.

Em  diversas  oportunidades,  o  Supremo  Tribunal  Federal  reafirmou  a

impossibilidade de agente público adentrar em casa alheia sem o consentimento do

morador  fora das situações taxativamente previstas na Constituição da República,

acentuando, ademais, que o atributo de autoexecutoriedade dos atos administrativos

não prevalece sobre a garantia constitucional da inviabilidade domiciliar. Confira-se, a

propósito, trecho da ementa do acórdão a seguir:

“Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no

texto  constitucional  (art.  5º,  XI),  nenhum  agente  público,  ainda  que  vinculado  à

administração  tributária  do  Estado,  poderá,  contra  a  vontade  de  quem  de  direito

('invito domino'), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em espaço privado

não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional, sob pena de a

prova  resultante  da  diligência  de  busca e  apreensão  assim  executada  reputar-se

inadmissível,  porque  impregnada  de  ilicitude  material.  Doutrina.  Precedentes

específicos,  em  tema  de  fiscalização  tributária,  a  propósito  de  escritórios  de

contabilidade (STF). - O atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos, que

traduz expressão concretizadora do 'privilège du preálable',  não prevalece sobre a

garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, ainda que se cuide de atividade
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exercida pelo Poder Público em sede de fiscalização tributária. HC 93050, Relator(a):

Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10/06/2008, DJe-142 DIVULG 31-

07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-04 PP-00700)”.

Portanto,  o  projeto  em  análise  viola  norma  da  Constituição  da  República,  cuja

proteção é reafirmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 1.762/2011.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rosângela Reis - Gustavo

Valadares - André Quintão - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.276/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “assegura às

pessoas  portadoras  de  albinismo  o  exercício  de  direitos  básicos  nas  áreas  de

educação, saúde e trabalho no Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/8/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do  Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  jurídico,

constitucional e legal.

Fundamentação

A proposta em epígrafe assegura às pessoas com albinismo direitos na área de

saúde, educação e trabalho com vistas à sua plena integração social. O albinismo é

um distúrbio de natureza genética que resulta na ausência completa ou parcial de

pigmentação  da  pele,  olhos  e  cabelos.  Associa-se  ao  albinismo  uma  série  de

problemas,  tais  como,  na  visão,  fotossensibilidade  e  astigmatismo;  e,  na  pele,

propensão a queimaduras e ao câncer.

No que se refere aos aspectos constitucionais  da proposição, cuja análise é da
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competência desta Comissão, cabe-nos mencionar o inciso V do art. 23, da Carta da

República, segundo o qual compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura e à educação. Por sua vez, o

art. 205 preceitua que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família,

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno

desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação  para  o  trabalho.  Por  sua  vez,  os  arts.  196  e  186  das  Constituições

Federal e Estadual, respectivamente, dispõem que a saúde é direito de todos e dever

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução

do risco de doenças e de outros agravos.

Adicionalmente,  de  acordo  com  o  princípio  da  igualdade,  estatuído  no  art.  5º,

“caput”, da Constituição da República, “todos são iguais perante a lei, sem distinção

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à

propriedade”. Uma leitura desavisada do antedito dispositivo constitucional pode levar

o leitor a uma interpretação equivocada: a de que a lei não comporta distinções. Na

verdade, tratar os iguais de maneira igual, e os desiguais, desigualmente, é medida

que se impõe em face do próprio princípio da igualdade.

Assim, qualquer distinção feita por lei é válida, desde que o fator distintivo esteja a

serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. O que queremos dizer, com isso, é

que qualquer tratamento especial a um determinado grupo deve ser uma medida que

reduza os elementos que tornam esse grupo desigual na sociedade. Destarte, exigir a

adoção de medidas que eliminem os obstáculos arquitetônicos para os deficientes

físicos reduz a desigualdade e aproxima esse segmento dos demais cidadãos.

Por  outro  lado,  solução  diversa  seria  imposta  se  o  que  se  pretendesse  fosse

assegurar gratuidade do transporte público para os deficientes. Fazer essa distinção

constituiria privilégio ofensivo ao princípio da igualdade, na medida em que não há

nexo entre a cobrança da passagem e a deficiência física. Não faz sentido assegurar

a um deficiente físico que tem renda a gratuidade do transporte público, enquanto

algumas  pessoas,  embora  sem  deficiência  física  alguma,  têm  dificuldade  para

retornar a casa, por falta de recursos financeiros.
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Nessa linha de pensamento, poder-se-ia dizer que a condição de albino impõe a

este grupo social dificuldades que, comumente, não alcançam os demais e, por isso,

merecem tratamento diferenciado do Estado. A fim de aprimorar a proposição, bem

como adequá-la à técnica legislativa, sugerimos, ao final, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade

do Projeto de Lei nº 2.276/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o acompanhamento e o tratamento dos portadores de albinismo na

rede oficial de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O Estado implantará  serviços e  empregará  recursos pedagógicos para

identificação,  acompanhamento  e  tratamento  de  alunos  portadores  de

hipopigmentação  congênita  (albinismo)  na  rede  oficial  de  ensino,  com  vistas  a

assegurar  seu  bem-estar  pessoal,  sua  integração  social  e  seu  desenvolvimento

educacional.

Parágrafo único - Deverão ser aplicados exames nos alunos a partir da 1ª série do

Ensino Fundamental.

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Rosângela Reis - Glaycon

Franco - Gustavo Valadares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.501/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 2.501/2011 visa a declarar

patrimônio  cultural  do  Estado  as  feiras  livres  realizadas  no  Município  de  Belo

Horizonte.

A proposição  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/9/2011,  tendo  sido

anexada  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.057/2011.  A Presidência,  reformando  despacho

anterior, determinou a desanexação do projeto em epígrafe, tendo sido distribuído às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para receber parecer, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos  examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  declarar  patrimônio  cultural  as  feiras  livres

realizadas em Belo Horizonte, cabendo ao Poder Executivo a adoção das medidas

necessárias a seu registro no Livro de Registro dos Lugares, nos termos do Decreto

nº  42.505,  de  15/4/2002,  que  institui  as  formas  de  registro  de  bens  culturais  de

natureza imaterial ou intangível que constituem patrimônio cultural do Estado.

Antes de analisarmos o conteúdo do projeto de lei em tela, é necessário mencionar

que projeto similar - o Projeto de Lei nº 1.057/2011 -, ao qual a proposição em estudo

foi anexada, já foi analisado por esta Comissão, que concluiu por sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade. Levando em consideração o fato de que não houve

alteração  constitucional  e  legal  superveniente  que  propiciasse  uma  nova

interpretação  da  matéria,  confirmamos  o  posicionamento  expressado  no  parecer

referente  ao  Projeto  de  Lei  n° 1.057/2011,  reproduz indo  a  argumentação  jurídica

apresentada:

“Em  relação  aos  aspectos  sobre  os  quais  deve  esta  Comissão  se  manifestar,

esclarecemos, de início, que a Constituição da República, em seu art. 216, determina

que 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,

passando,  em  seguida,  a  fazer  uma enumeração  exemplificativa  de  alguns  bens

inseridos nesse conceito. Estabelece, ainda, no § 1o, que o poder público, com a

colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,

por  meio  de  inventários,  registros,  vigilância,  tombamento  e  desapropriação e  de

outras formas de acautelamento e preservação.

Note-se, pois, que, rompendo com a tradição constitucional brasileira, o legislador

constituinte  trouxe  para  o  ordenamento  jurídico  nova  conceituação  de  patrimônio

cultural,  na  esteira  dos  conceitos  internacionais,  abrindo,  dessa  forma,  nova
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perspectiva em relação à possibilidade de proteção dos bens que o integram. Assim

esclarece Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador das Promotorias de Defesa

do Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do Estado de Minas Gerais:

‘A primeira observação que nos impõe acerca de tal conceituação diz respeito ao

reconhecimento pela Constituição de que os bens culturais não se resumem àqueles

materializados  em  objetos  físicos  (tais  como prédios  históricos,  esculturas,  livros

raros,  etc.),  abrangendo  também  o  chamado  patrimônio  cultural  intangível  ou

imaterial, constituído por elementos tais como as tradições, o folclore, os saberes, as

línguas,  as  festas  e  manifestações  populares,  etc.,  que  passaram  a  receber

expressamente a tutela de nosso ordenamento.

Um  outro  grande  avanço  que  se  verifica  é  o  do  abandono  dos  conceitos  de

‘excepcionalidade’ e ‘monumentalidade’ como pressupostos para o reconhecimento

de  determinado  bem  como  sendo  integrante  do  patrimônio  cultural  nacional.  De

acordo com a nova ordem constitucional, não se pretende somente a proteção de

monumentos  e  de  coisas  de  aparência  grandiosa.  Busca-se  a  proteção  da

diversidade cultural brasileira em todos os seus mais variados aspectos, inclusive dos

valores  populares,  indígenas  e  afro-brasileiros’.  (‘Tutela  do  Patrimônio  Cultural

Brasileiro’. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 51).

No  que  diz  respeito  à  competência  do  Estado  para  tratar  dessa  matéria,  a

Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece que é competência

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos

documentos,  obras  e  outros  bens  de  valor  histórico,  artístico  e  cultural,  os

monumentos, as paisagens naturais notáveis  e os  sítios arqueológicos.  O art.  24,

inciso  VII,  por  sua  vez,  conferiu  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal

competência  concorrente  para  legislar  sobre  proteção  ao  patrimônio  histórico,

cultural, artístico, turístico e paisagístico.

O Decreto nº 42.505, de 2002, que trata do processo de registro de que cuida a

proposição em questão,  dispõe,  em seu art.  1º,  §  1º,  que o registro de um bem

imaterial se dá com a sua inscrição em um dos quatro Livros de Registro, a saber: o

Livro  dos  Saberes,  onde  são  inscritos  os  conhecimentos  e  os  modos  de  fazer

enraizados  no  cotidiano  das  comunidades;  o  Livro  das  Celebrações,  onde  são
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inscritos  os  rituais  e  as  festas  que  marcam  a  vivência  coletiva  do  trabalho,  da

religiosidade, do entretenimento e de outras práticas sociais; o Livro das Formas de

Expressão,  onde  são  inscritas  as  manifestações  literárias,  musicais,  plásticas,

cênicas  e  lúdicas;  e  o  Livro  dos  Lugares,  onde  são  inscritos  mercados,  feiras,

santuários,  praças e  demais  espaços  nos  quais  se  concentram e  se  reproduzem

práticas culturais coletivas.

Por  sua  vez,  consideram-se  patrimônio  cultural  imaterial  as  práticas,  as

representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os instrumentos, os

objetos, os artefatos e os lugares associados a comunidades, grupos e, em alguns

casos, a indivíduos que se reconhecem como parte desse patrimônio. O patrimônio

imaterial  é  transmitido  de  geração  a  geração  e  constantemente  recriado  por

comunidades e grupos, em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza

e de sua história, o que gera identidade e continuidade e contribui para promover o

respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. O registro de bens imateriais

tem um papel fundamental na conservação da memória da coletividade, propiciando

ações de estímulo à manutenção e à difusão das práticas culturais.

A esse respeito, Marcos Paulo de Souza Miranda, na obra já citada, lembra que a

Unesco, nos últimos vinte anos, tem se esforçado para criar e consolidar instrumentos

e  mecanismos  que  conduzam  ao  reconhecimento  e  defesa  dessa  forma  de

patrimônio, admitindo a sua importância e a dificuldade de definição dos seus limites

e de sua proteção.

Nesse ponto, torna-se fundamental também chamar a atenção para o fato de que o

registro  em  questão  difere  do  instituto  do  tombamento,  uma  vez  que  visa  à

preservação da memória  de  determinado bem  imaterial.  O  tombamento,  regulado

pelo  Decreto-Lei  nº  25,  de 1937,  é uma das modalidades de restrição do Estado

sobre  a  propriedade  privada,  podendo  ter  como  objeto  bens  móveis,  imóveis,

materiais e imateriais, que serão inscritos nos Livros do Tombo.

Com relação à possibilidade de iniciar-se um processo de registro por meio de lei,

esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente nesse sentido. Vale ressaltar,

porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o tombamento, que é uma medida

mais drástica, ocorra por meio de lei.
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Destacamos,  ainda,  que  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  aprovou  o

Projeto de Lei  nº  1.911/2004, transformado na Lei  nº  16.688,  de 11 de janeiro de

2007, por meio da qual foi declarado patrimônio cultural de Minas Gerais o processo

tradicional de fabricação, em alambique, da cachaça de Minas.

Esclarecemos, por fim, que caberá à comissão de mérito, no momento oportuno,

proceder à análise da proposição no que tange à relevância histórico-cultural do bem

em questão”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 2.501/2011.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon Franco -  Bruno

Siqueira - Gustavo Valadares - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.640/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Vítor Xavier, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

criação do Programa Escola Protegida por Policias Militares da Reserva Remunerada

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/11/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  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 dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

O Programa que ora se pretende instituir no âmbito do Poder Executivo tem por

finalidade garantir  segurança nas escolas, mediante a convocação de militares da

reservada remunerada, os quais poderão ser designados para o serviço ativo, nos

termos de regulamento  específico.  Os militares  de  que se  cogita  desempenharão
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atividades  preordenadas  à  guarda  de escolas,  podendo  abranger  a  proteção dos

edifícios que abrigam órgãos da administração pública, postos de saúde e hospitais

públicos.

Os militares designados para o desempenho dessas atividades farão jus a uma

gratificação correspondente a um terço dos proventos da  inatividade,  cabendo ao

Governador  do  Estado  estabelecer,  em  ato  normativo  próprio,  o  quantitativo  de

agentes designados e as providências administrativas necessárias para a proteção

efetiva das escolas. O projeto determina que essa gratificação não será incorporada

aos proventos dos militares e que, enquanto estiverem no exercício dessa atividade,

terão os mesmos direitos e obrigações conferidos aos militares do serviço ativo.

Não  obstante  a  louvável  preocupação  do  parlamentar  com  a  segurança  nas

escolas,  a  proposição  contém  vícios  insanáveis  de  constitucionalidade,  conforme

demonstraremos ao longo desta fundamentação.

Em  primeiro  lugar,  saliente-se  que  programas  e  campanhas  são  matérias  de

natureza  administrativa,  não  havendo  necessidade  de  utilização  do  processo

legislativo formal para a instituição de medidas desse jaez. Cabe, pois, ao Chefe do

Executivo,  no  exercício  de  suas  atividades,  tomar  as  medidas  que  reputar

necessárias  e  vantajosas  para  a  defesa  do  interesse  público,  o  que  abrange  os

programas  governamentais,  as  campanhas  educativas  e  demais  providências

relacionadas com o processo de concretização e aplicação das leis aprovadas pelo

Parlamento.  Isso significa dizer  que a  lei  não é o instrumento hábil  à  criação de

programas, salvo em situações excepcionais previstas na Constituição Federal, pois

estar-se-ia, em última análise, conferindo atribuições a órgãos e entidades do Poder

Executivo. É a tese sustentada pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento de

Questão de Ordem na ADI 224-RJ, determinou não ser pertinente a edição de lei para

a  instituição de programa,  salvo  nos  casos  estabelecidos  na  Constituição.  Nesse

ponto,  cabe  informar  que  o  referido  Tribunal  declarou  a  inconstitucionalidade  de

vários dispositivos da Lei nº 12.385, de 2002, de Santa Catarina, a qual instituíra o

Programa de Assistência às Pessoas Portadoras da Doença Celíaca, por invadir a

competência do Executivo para dispor sobre organização e estruturação do Poder

administrador.



789
____________________________________________________________________________

Ao Legislativo compete a elaboração das normas gerais e abstratas que regulam a

vida social ou que estabelecem parâmetros para a atuação do Poder Executivo, a

qual consiste basicamente em aplicar a lei ao caso concreto, atividade voltada para a

realização do Direito. Programas são ações concretas de governo e, nessa condição,

devem ser objeto de decreto ou ato administrativo específico do Executivo, pois sua

finalidade é concretizar normas legais preexistentes.

Ademais, ao propor a criação de gratificação para os militares inativos designados

para tal serviço, o projeto invade a esfera de competência privativa do Governador do

Estado para dispor sobre remuneração, uma vez que se trata de agentes da Polícia

Militar, órgão autônomo diretamente subordinado àquela autoridade política. Ora, a

gratificação  e  os  adicionais  são  componentes  da  remuneração  dos  servidores

públicos, os quais incidem sobre os vencimentos básicos desses agentes. Aqui,  o

projeto contraria patentemente o disposto no art. 66, III, “b”, da Carta mineira. À luz do

sistema  constitucional  vigente,  não  teria  fundamento  jurídico  a  apresentação  de

projeto de lei  por membro desta Casa no intuito de reajustar a remuneração ou o

subsídio de agentes do Poder Executivo,  sejam servidores civis,  sejam servidores

militares, aplicando-se o mesmo raciocínio para as gratificações. Tal iniciativa só se

torna legítima quando formulada pelo Governador do Estado, que, na qualidade de

chefe  da  administração  pública,  detém  a  prerrogativa  exclusiva  para  organizar  e

estruturar órgãos e entidades que lhe são subordinados ou vinculados, bem como

para instituir vantagens pecuniárias a seus agentes.

Por outro lado, o art. 167, I, da Constituição da República proíbe expressamente o

“início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual”, de modo

que a ausência de dotação orçamentária específica compromete a tramitação regular

da matéria. Além disso, a proposição não se compatibiliza com as disposições da Lei

Complementar  nº  101,  de  2000,  popularmente  conhecida  como  Lei  de

Responsabilidade Fiscal,  dada a  inexistência  de  relatório  de  impacto  financeiro  e

orçamentário. Ademais, o art. 169, § 1º, I e II, da Carta Magna veda a concessão de

qualquer  vantagem  ou  aumento  de  remuneração  se  não  houver  prévia  dotação

orçamentária  suficiente  para  atender  às  projeções  de  despesa  de  pessoal  e  aos

acréscimos  dela  decorrentes  e  se  não  houver  autorização  específica  na  lei  de
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diretrizes  orçamentárias.  Essa  diretriz  se  aplica  a  todos  os  entes  da  federação

brasileira,  exceptuando-se  apenas  as  empresas  públicas  e  as  sociedades  de

economia mista.

Verifica-se,  portanto,  que,  além  de  contrariar  as  regras  de  iniciativa  privativa

previstas na Carta mineira, as quais constituem projeção específica do princípio da

Separação  de  Poderes,  o  projeto  afronta  regras  de  natureza  orçamentária  e  a

mencionada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.640/2011.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Bruno Siqueira- Glaycon

Franco - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.784/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe visa autorizar a

Fundação Rural Mineira – Ruralminas – a doar ao Município de Matias Cardoso o

imóvel que especifica.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.784/2012 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa  para  que  a  Fundação  Rural  Mineira  –  Ruralminas  –  possa  fazer  a

transferência de titularidade, ao Município de Matias Cardoso, do imóvel constituído

pela área de 13,7337ha, equivalente a 137.337m², a ser desmembrado de área com

130.000ha, situado nesse Município.
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Em  atendimento  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  o  negócio  jurídico  em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º da proposição que a área será destinada à

construção de um conjunto habitacional para atender à demanda local.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º do projeto prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não for ele utilizado com a finalidade prevista; o art. 3°

estabelece que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário

não houver procedido ao registro do bem; e o art. 4° determina que o Município de

Matias  Cardoso  deverá  encaminhar  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel.

Ressalte-se  que a  proposição atende aos  preceitos  legais  que versam sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, além de não criar despesas para o erário

e  não  acarretar  repercussão  na  Lei  Orçamentária.  Encontra-se,  pois,  em

conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.784/2012, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Romel Anízio, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Ulysses Gomes - Gustavo

Perrella - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.958/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas o imóvel que

especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.958/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas o imóvel com área de 10.000m²,

situado  nesse  Município,  para  o  funcionamento  da  Escola  Municipal  São  Judas

Tadeu, em consonância com o interesse daquela comunidade.

É importante observar que o art. 2º da proposição prevê que o imóvel 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; o art. 3°

estabelece que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário

não houver procedido ao registro do bem; e o art. 4° determina que o Município de

Couto  de  Magalhães  de  Minas  deverá  encaminhar  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel.

A autorização legislativa para a alienação de imóveis do patrimônio público, ainda

que para outros entes federativos, é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação dos valores

pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida

autorização.

Assim sendo, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não tem repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.958/2012, no 1º

turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Romel Anízio, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Gustavo Perrella - Ulysses

Gomes - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.959/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.959/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Cataguases  o  imóvel  com área de  2.400m²,  situado nesse

Município, para ser destinado ao funcionamento da Escola Municipal  Manoel Pais

Tiago.

É importante observar que o art. 2º da proposição prevê que o imóvel 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; o art. 3°

estabelece que essa autorização ficará sem efeito, se, findo igual prazo, o donatário

não houver procedido ao registro do bem; e o art. 4° determina que o Município de

Cataguases deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de imóveis do patrimônio

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.959/2012, no 1º

turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Romel Anízio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo Perrella - Ulysses

Gomes - João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.960/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que especifica.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.960/2012 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer a transferência de titularidade, ao

Município  de  Cataguases,  do imóvel  com área de 2.000m²,  situado na Rua José

Alício, nº 360, Bairro Leonardo, nesse Município.

Em  atendimento  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  o  negócio  jurídico  em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º da proposição que a área será destinada ao

funcionamento de escola municipal.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º do projeto prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não for ele utilizado com a finalidade prevista ou se for

desvirtuada a sua finalidade; o art. 3° estabelece que essa autorização ficará sem

efeito se, findo igual prazo, o donatário não houver procedido ao registro do bem; e o

art. 4° determina que o Município de Cataguases dev erá encaminhar à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação



795
____________________________________________________________________________

do imóvel.

Ressalte-se  que a  proposição atende aos  preceitos  legais  que versam sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, além de não criar despesas para o erário

e  não  acarretar  repercussão  na  Lei  Orçamentária.  Encontra-se,  pois,  em

conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.960/2012, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Romel Anízio, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Ulysses

Gomes - João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.961/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que especifica.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1,  que

apresentou.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.961/2012 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer a transferência de titularidade, ao

Município de Cataguases, de imóvel constituído pela área de 2.000m², situado nesse

Município.

Em  atendimento  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  o  negócio  jurídico  em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º da proposição que a área será destinada ao
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funcionamento  de  escola  municipal,  o  que beneficiará  especialmente  o  segmento

estudantil da mencionada localidade.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º do projeto prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não for ele utilizado com a finalidade prevista; o art. 3°

estabelece que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário

não houver procedido ao registro do bem; e o art. 4° determina que o Município de

Cataguases deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel.

Ressalte-se  que a  proposição atende aos  preceitos  legais  que versam sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, além de não criar despesas para o erário

e  não  acarretar  repercussão  na  Lei  Orçamentária.  Encontra-se,  pois,  em

conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Por  fim,  esclarecemos  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, que dá nova redação ao “caput” do art. 1º, tem como finalidade

retificar os dados cadastrais do imóvel.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.961/2012, no 1º

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

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Romel Anízio, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Dalmo Ribeiro Silva -  João

Vítor Xavier - Gustavo Perrella.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 706/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 706/2011, de autoria do Deputad o Arlen Santiago, que dá a

denominação de Aécio Ferreira da Cunha ao restaurante universitário da Unimontes,

foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 706/2011

Dá denominação ao  restaurante  da  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  –

Unimontes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Aécio Ferreira da Cunha o  restaurante da Universidade

Estadual de Montes Claros – Unimontes.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 973/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 973/2011,  de autoria  do Deputad o Tiago Ulisses, que dá a

denominação de Escola Estadual Professor José Venâncio Ferreira à escola estadual

localizada  no  Município  de  Manhumirim,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 973/2011

Altera a denominação de escola estadual localizada no Município de Manhumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Passa a denominar-se Escola Estadual Prof essor José Venâncio Ferreira a

Escola Estadual  de Manhumirim,  localizada no Bairro  do  Roque,  no Município de

Manhumirim.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.180 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.180/2011, de autoria do Deput ado Fabiano Tolentino, que

declara de utilidade pública a Associação Maçônica Internacional – AMI –, com sede

no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.180/2011

Declara de utilidade pública a entidade Ação Maçônica Internacional – AMI –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Ação Maçônica Internacional

– AMI –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.747 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.747/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação do Projeto de Assentamento Esperança-

Santa Rosa, com sede no Município de Almenara, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.747/2011

Declara de utilidade pública a Associação do Assentamento Esperança-Santa Rosa

- Asesro -, com sede no Município de Almenara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  do  Assentamento

Esperança-Santa Rosa - Asesro -, com sede no Município de Almenara.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.750 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.750/2011, de autoria do Deput ado Hélio Gomes, que declara

de utilidade pública a entidade Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente

de Areado, com sede no Município de Areado, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.750/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Programa  de  Atenção  à  Criança  e  ao

Adolescente de Areado, com sede no Município de Areado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Programa de Atenção à

Criança e ao Adolescente de Areado, com sede no Município de Areado.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.751 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.751/2011, de autoria do Deput ado Neider Moreira, que declara

de utilidade pública o Lar São Thomé dos Velhinhos, com sede no Município de São

Thomé das Letras, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.751/2011

Declara de utilidade pública a entidade Lar São Thomé dos Velhinhos, com sede no

Município de São Thomé das Letras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° –  Fica declarada de utilidade pública a  ent idade  Lar São  Thomé  dos

Velhinhos, com sede no Município de São Thomé das Letras.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.763 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.763/2011, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais  de Timóteo e Amigos –

Adevita –, com sede no Município de Timóteo, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.763/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes  Visuais de Timóteo e

Amigos – Adevita –, com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Deficientes Visuais

de Timóteo e Amigos – Adevita –, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.769 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.769/2011, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária de Artesãos e Biscateiros Solidários –

Promovendo, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.769/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Artesãos e Biscateiros

Solidários – Promovendo, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de Artesãos

e Biscateiros Solidários – Promovendo, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.780 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.780/2011, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Protetora da Maternidade e Infância de Nova Era –

APMINE –, com sede no Município de Nova Era, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.780/2011

Declara de utilidade pública a Associação Protetora da Maternidade e Infância de

Nova Era – APMINE –, com sede no Município de Nova Era.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Protetora da Maternidade

e Infância de Nova Era – APMINE –, com sede no Município de Nova Era.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gilberto Abramo.



803
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2012

ATAS

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/4/2012

Presidência dos Deputados José Henrique e Duarte Bechir

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

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

Constituição nº 35/2012 - Projetos de Lei nºs 3.096 a 3.098/2012 - Requerimentos nºs

2.941 a 2.951/2012 - Requerimentos dos Deputados Gustavo Corrêa e Alencar da

Silveira Jr., Marques Abreu, Adalclever Lopes e Luiz Carlos Miranda, das Comissões

de Meio Ambiente, de Segurança Pública,  de Assuntos Municipais (8),  de Direitos

Humanos  e  de  Transporte  e  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública  -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração Pública, de Saúde,

de Assuntos Municipais e de Educação -  Questão de ordem - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Zé Maia e Alencar da Silveira Jr. e das Deputadas Luzia

Ferreira e Liza Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Decisão da Presidência; questão de ordem - Comunicação da Presidência - Leitura

de Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão de Minas

e Energia; discursos dos Deputados Rogério Correia, Antônio Júlio, Paulo Guedes e

Adelmo Carneiro Leão;  votação do requerimento;  aprovação -  Requerimentos das

Comissões de Assuntos Municipais (8), de Meio Ambiente, de Direitos Humanos, de

Segurança Pública e de Transporte, da Comissão Especial da Dívida Pública e dos

Deputados  Marques  Abreu,  Luiz  Carlos  Miranda e  Adalclever  Lopes;  aprovação -

Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Indicações: Requerimento do

Deputado  Duarte  Bechir;  aprovação  -  Inexistência  de  quórum  para  votação  -

Indicação n° 36/2012, Feita pelo Governador do Esta do, do Nome do Sr. Mário Neto

Borges  para  o  Cargo  de  Presidente  da  Fapemig;  encerramento  da  discussão  -

Indicação n° 57/2012, Feita pelo Governador do Esta do, do Nome do Sr. Márcio Eli

Almeida  Leandro  para  o  Cargo  de  Diretor-Geral  do  Iter-MG;  encerramento  da

discussão - Indicação n° 58/2012, Feita pelo Govern ador do Estado, do Nome do Sr.
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Hubert  Brant  Moraes  para  o  Cargo  de  Diretor  da  Arsae/MG;  encerramento  da

discussão - Indicação n° 59/2012, Feita pelo Govern ador do Estado, do Nome do Sr.

Ilmar Bastos para o Cargo de Presidente da Feam; encerramento da discussão -

Questão  de  ordem  -  Inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

-  Jayro Lessa -  Adalclever  Lopes -  Adelmo Carneiro Leão -  Almir  Paraca -  André

Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -

Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin

Moura - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -

Duilio  de Castro -  Elismar Prado -  Fabiano Tolentino -  Gilberto Abramo - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique -

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

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Alencar da Silveira Jr.,  2º-Secretário,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  correspondência  a  ser  lida,  a  Mesa  passa  a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 35/2012

Acrescenta  artigo  ao  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da

Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  –  O Ato  das Disposições Constitucionais  Transitórias  da  Constituição do

Estado fica acrescido do seguinte artigo:

Art.  … - Até a eliminação do déficit  habitacional,  serão destinados,  anualmente,

recursos orçamentários aos Fundos de Habitação de Interesse Social do Estado e

dos Municípios, em conformidade com o seguinte:

I - no Estado, no mínimo um por cento do produto da arrecadação dos impostos a

que se referem os arts. 157 e 159, incisos I, alínea “a”, e II, da Constituição Federal,

deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;

II  –  nos  Municípios,  no  mínimo  um  por  cento  do  produto  da  arrecadação  dos

impostos  a  que  se  referem  os  arts.  158  e  159,  inciso  I,  alínea  “b”,  e  §  3º,  da

Constituição Federal.

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

Sala das Reuniões, 18 de abril de 2012.

Pompílio Canavez - Maria Tereza Lara - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Dalmo Ribeiro Silva - Glaycon Franco - Doutor Viana - Paulo Lamac - Délio Malheiros

- Sávio Souza Cruz - Arlen Santiago - Carlos Henrique - Antônio Júlio – Bosco - Luiz
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Carlos Miranda - Rogério Correia - Ulysses Gomes - Almir Paraca - Rômulo Veneroso

- Carlin Moura - Marques Abreu - Celinho do Sinttrocel - Adalclever Lopes - Duilio de

Castro - Durval Ângelo - Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão.

Justificação: Atualmente, o déficit habitacional em Minas Gerais está estimado em

721 mil domicílios, atingindo essencialmente famílias com renda mensal de até três

salários  mínimos.  Esta  proposta  objetiva  avançar  na  aplicação  dos  subsídios

governamentais  para  famílias  sem  capacidade  de  pagamento,  o  que  torna

fundamental a vinculação de recursos orçamentários do Estado e dos Municípios até

o saneamento do déficit.

Nestes termos, estamos certos de contar com o apoio dos demais parlamentares

para  a  aprovação  desta  proposta  de  emenda  à  Constituição  do  Estado,  na

expectativa de que ela possa ser aperfeiçoada ao longo de sua tramitação legislativa,

inclusive com a contribuição das diversas representações civis de nosso Estado.

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

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.096/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  dos

Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais de Lagoinha, com sede no Município

de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário  dos Pequenos  Produtores  e  Trabalhadores  Rurais  de  Lagoinha,  com

sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 18 de abril de 2012.

Arlen Santiago

Justificação:  O  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  dos  Pequenos

Produtores e Trabalhadores Rurais de Lagoinha, com sede no Município de Montes

Claros,  é  uma sociedade  civil  sem  fins  lucrativos  e  tem  por  finalidade  promover

atividades  escolares,  recreativas  e  de  cidadania  com  crianças  e  adolescentes  da

comunidade de Lagoinha; promover o ensino da leitura e da escrita para indivíduos
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analfabetos  e  semianalfabetos;  promover  e  incentivar  programas  socioeducativos

voltados para a comunidade carente, conscientizando a sociedade da importância da

educação com forma de integração social; promover cursos profissionalizantes para

adolescentes, jovens e adultos da zona rural de Lagoinha, a fim de prepará-los para o

mercado de trabalho.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

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

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 3.097/2012

Declara de utilidade pública a Associação da Localidade dos Pintos, com sede no

Município de Belo Vale.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Localidade dos Pintos,

com sede no Município de Belo Vale.

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

Sala das Reuniões, 18 de abril de 2012.

Glaycon Franco

Justificação: A Associação da Localidade dos Pintos, com sede no Município de

Belo Vale, é uma entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade cultural, que visa,

entre outros objetivos, promover atividades sociais, culturais e desportivas.

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

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

que exercem. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por

objetivo a declaração de utilidade pública da referida entidade encontra-se legalmente

amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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



808
____________________________________________________________________________

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.098/2012

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes –

Cisalv –, com sede no Município de Ressaquinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde

das Vertentes – Cisalv –, com sede no Município de Ressaquinha.

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

Sala das Reuniões, 18 de abril de 2012.

Gustavo Valadares

Justificação: O Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes – Cisalv – é uma

entidade filantrópica de direito privado sem fins lucrativos que tem como objetivos

planejar, adotar e executar programas e medidas destinados a promover e acelerar o

desenvolvimento  socioeconômico  dos  Municípios  consorciados,  por  meio  da

interferência nos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por

pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento

regular, atendendo, dessa forma, aos requisitos legais.

Pelo  mérito  deste  projeto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  da  Casa

Legislativa mineira.

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

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

Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 2.941/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Esportes pedido de providências para a elaboração de mapeamento da

prática esportiva no Estado com vistas ao aprimoramento das políticas públicas para

a formação de novas atletas e à melhoria da qualidade de vida de população. (- À

Comissão de Esporte.)

Nº 2.942/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à
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Secretaria de Turismo pedido de informações sobre a previsão de criação de roteiros

turísticos com foco nas atividades esportivas que prevalecem em cada Município do

Estado, com as especificações que menciona.

Nº 2.943/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de informações sobre a previsão de aumento das

sinalizações de trânsito para as instalações desportivas, com o objetivo de atender à

população local e aos turistas, em virtude da Copa do Mundo de 2014. (- Distribuídos

à Mesa da Assembleia.)

Nº 2.944/2012, do Deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações  com a  PMMG pelo  trabalho desenvolvido  pela  equipe  do

helicóptero Guará 02 durante as enchentes que causaram danos à Zona da Mata

mineira no início deste ano. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  2.945/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça  -  STJ  -,  à  Procuradoria-Geral  da

República e à Advocacia-Geral da União pedido de providências para a reversão da

decisão prolatada pela 3ª Seção do STJ, que relativizou a presunção de violência no

caso de crime de estupro de menores.

Nº 2.946/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação dos Exatores do Estado de Minas Gerais

pelo seu 60º aniversário. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº  2.947/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  informações  sobre  as

circunstâncias  da prisão de Vinícius Geraldo Guerra,  durante a realização do Axé

Brasil 2012, no Mega Space, em Santa Luzia, o qual veio a falecer em seguida. (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº  2.948/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria da PMMG pedido de providências para a apuração de

possível excesso na prisão de Vinícius Geraldo Guerra, durante a realização do Axé

Brasil 2012, no Mega Space, em Santa Luzia, o qual veio a falecer em seguida.

Nº 2.949/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares, que menciona, da 1ª Cia. Rotam pela
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atuação na operação que culminou na apreensão de um tablete e duas porções de

“crack”, 8kg de cocaína, 3 balanças de precisão, celulares, colete balístico, réplicas

de fuzil, dinheiro e outros.

Nº  2.950/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a inclusão,

no Programa Fica Vivo, do Bairro Jardim Vitória, nesta Capital, onde se encontra a

Escola  Municipal  Professor  Milton  Lage  e  seja  encaminhado  Comando-Geral  da

PMMG pedido  de  providências  para  que  a  referida  área  seja  incluída  nas  ações

preventivas realizadas pelo Gepar.

Nº  2.951/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social correspondência da Sra. Márcia Meyer

Ferreira Guimarães e pedido de providências para a manutenção da integridade física

do  seu  irmão,  Pedro  Meyer  Ferreira  Guimarães,  uma vez  que  há  denúncias  de

violência contra ele na prisão.

Dos Deputados Gustavo Corrêa e Alencar  da Silveira Jr.  em que solicitam seja

realizado  ato  público  a  ser  denominado  "Marcha  contra  o  uso  do crack  e  outras

drogas". (- À Mesa da Assembleia.)

-  São também encaminhados à Mesa requerimentos Marques Abreu,  Adalclever

Lopes  e  Luiz  Carlos  Miranda,  das  Comissões  de  Meio  Ambiente,  de  Segurança

Pública,  de  Assuntos  Municipais  (8),  de  Direitos  Humanos  e  de  Transporte  e  da

Comissão Especial da Dívida Pública

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública, de Saúde, de Assuntos Municipais e de Educação.

Questão de Ordem

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  -  Sr.  Presidente,  só  para  lamentar  que,  neste

instante, minutos atrás, houve mais um acidente trágico no anel rodoviário, no mesmo

lugar em que aconteceu aquele há três dias. Estava no meu gabinete terminando de

despachar  e  pude  ver  pela  televisão:  uma  carreta,  mais  uma  vez,  uma  carreta

desgovernada arrebentou vários  carros, e os bombeiros estavam lá trabalhando e

tirando das ferragens as pessoas. Os carros estavam irreconhecíveis, Sr. Presidente.
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Até quando o anel rodoviário será tratado com esse descaso que tem ocorrido? Até

quando  o  governo  federal  e  o  DNIT  continuarão  com  esse  descaso  com  o  anel

rodoviário, esse jogo de empurra? O cachorro que tem dois donos morre de fome. A

Prefeitura tem responsabilidade sobre o anel; o governo federal tem responsabilidade

sobre o anel; o governo do Estado já quis trazer o anel para sua responsabilidade e

não  consegue.  Mais  uma  tragédia,  Sr.  Presidente,  neste  instante.  Quem  ligar  a

televisão agora  verá  as  equipes de  socorro tirando os feridos  das ferragens,  e  a

minha oração é para que não haja óbito,  para que não morra ninguém, porque a

situação lá está um caos. Pelas imagens, parece-me próximo do Shopping Del-Rey

novamente. Então fica aqui mais esse registro, mais esse apelo. O anel rodoviário

não pode continuar como está. O DNIT tem de tomar uma posição e assumir. O anel

rodoviário é hoje uma via importantíssima na nossa cidade. O tráfego de caminhões

no anel  rodoviário  tem de ser  mais  fiscalizado.  A maioria  dos acidentes que vêm

acontecendo  ali,  Sr.  Presidente,  são  provocados  por  caminhões  que  descem  e

circulam pelo anel, muitos deles de forma irresponsável,  com velocidade acima do

limite. Só respeitam o limite onde há radares; onde não há, o anel rodoviário virou

realmente – uma expressão não muito apropriada – um açougue humano. Não dá

mais  para aguentar,  não dá mais  para ver  notícias  de acidentes trágicos no anel

rodoviário,  como  temos  tido,  vários  deles,  toda  semana.  E  esse  de  agora,

lamentavelmente. Como disse, oro para que não haja vítima de morte, porque trauma

com certeza causou, e dos grandes, nos que estão envolvidos no acidente que neste

momento  está  tendo a  atenção e o socorro das equipes  de resgate.  Era  essa a

questão de ordem, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Zé Maia.

O  Deputado  Zé  Maia*  -  Sr.  Presidente,  Deputado  José  Henrique,  estimadas

Deputadas, caros colegas Deputados. Cumprimento também os telespectadores da

TV  Assembleia.  Meu  caro  Presidente,  durante  este  ano  temos  travado  aqui,  na

Assembleia Legislativa, um debate, e esta Casa tem sido a responsável por fazer um

debate  extremamente  importante  para  o  País,  para  a  Federação.  A Assembleia

Legislativa tem se debruçado sobre o tema da renegociação da dívida do Estado de
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Minas Gerais  e  dos demais  Estados  para  com o  governo federal.  Nesta  semana

mesmo,  a  Assembleia  de  Minas,  liderada pelo  nosso Presidente,  Deputado Dinis

Pinheiro,  esteve na  Capital  do  Acre,  Rio  Branco,  para  discutir  com várias  outras

Assembleias, com várias autoridades do Brasil o problema da dívida de Minas Gerais

e dos demais Estados com o governo federal. Ontem mesmo tivemos amplo debate

sobre essa discussão nesta Casa.

No final da noite de ontem levantamos uma questão aqui, caros Deputados Duarte

Bechir e João Leite, que estiveram presentes nessa discussão, e o Deputado Adelmo

Carneiro Leão tem também participado dessa discussão extremamente importante

para toda Minas Gerais.

Caros  Deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Bonifácio  Mourão,  jurista  eminente  e

relator  da Constituição mineira, voltamos a um ponto que é a questão jurídica da

dívida. Queria apresentá-lo aqui, pois é importante na discussão de renegociação,

que voltemos ao início, ou seja, à origem da dívida de Minas Gerais com o governo

federal  que foi  pactuada em 1998.  Quando viu  que  os  Estados  tinham  um  sério

problema de rolagem da dívida, o governo federal propôs uma renegociação, uma

negociação.  Naquele  momento,  ele  teve  uma  participação  importante  e,  ao

analisarmos o contrato de renegociação da dívida dos Estados, verificamos que o

índice escolhido para a correção da dívida foi o IGP-DI. Qual era o menor índice de

correção monetária em 1998, no ato da assinatura do contrato da dívida de Minas

com o governo federal? O IGP-DI. Então formulo uma pergunta clara: qual foi o índice

escolhido para  a correção monetária da dívida? Foi  o IGP-DI?  Não.  Foi  o menor

índice de correção que, àquela época, tinha o nome de IGP-DI. Essa era a vontade,

meu caro Deputado Mourão, das partes no momento da assinatura do contrato.

Há três questões legais que precisam ser discutidas aqui. A primeira é o “pacta sunt

servanda”, que é o cumprimento exato das obrigações assumidas no contrato, que é

uma regra da formulação dos contratos. Há outras duas, sobretudo, as inovadas pelo

Código Civil, pelo legislador de 2002, recentemente. Há dois princípios fundamentais,

até mais importantes do que o “pacta sunt servanda”. O primeiro deles é a boa-fé

entre as partes. Não é tirar proveito de uma situação de deficiência de uma parte em

relação a outra. O primeiro princípio que deve nortear as relações contratuais que
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está previsto no art. 422 do Código Civil é a boa-fé entre as partes. Então não é para

uma que está se dando bem dar prejuízo a outra pela contingência econômica do

momento. Ainda mais numa relação entre entes federados com a União, o governo

federal.

O segundo princípio instituído no art. 421 do Código Civil pelo legislador de 2002 -

aliás, talvez esse seja o mais importante - é a função social dos contratos, meu caro

Mourão.  O  bem coletivo  tem de estar  acima das  questões individuais.  Então é  a

função social, aquilo que é o melhor para a sociedade e as pessoas. Essa é uma

inovação  extremamente  oportuna  que  o  legislador  civil  de  2002  propôs  na

reformulação do Código Civil pelo Congresso Nacional.

Essas duas situações precisam ser colocadas no primeiro plano dessa discussão: a

boa-fé que o governo federal tem de ter com os Estados e a preocupação com a

função  social  dessa  questão,  a  repercussão  social  que  essa  dívida,  com  essa

negociação, tem trazido.

Portanto  invoco  aqui  primeiramente:  “Qual  é  o  índice  de  correção  adotado  em

1998? O IGP-DI. No entanto, não era o IGP-DI, mas sim o menor índice de correção.

Aí ficou claro entre as partes naquele momento que o que queria o governo federal e

os Estados era exatamente escolher a melhor opção para a renegociação da dívida.

Se não fosse assim, o governo federal e os Estados teriam escolhido um índice maior

do que o IGP-DI. Se fosse para a correção monetária ser calculada pelo maior índice,

não teria sido escolhido o IGP-DI, que, naquela hora, no momento da assinatura, era

o menor índice.

Há  ainda  uma  outra  questão.  Os  juros  pactuados  por  Minas  Gerais  naquela

oportunidade da assinatura do contrato, em 1998, foram de 7,5% ao ano, quando a

taxa Selic beirava os 25% a 30%.

Então, caro Mourão, invoco novamente V. Exa., relator da Constituinte e eminente

jurista,  respeitado em Minas Gerais  e no  Brasil.  A taxa  de  juros  no momento  da

assinatura do contrato representava 30% da taxa Selic estipulada pelo Banco Central.

E qual é o valor da taxa Selic hoje? É 9,75%. Com 30% dessa taxa, chegaríamos

em um valor entre 2% e 3%. Mas por que o governo federal  fica inerte,  calado?

Porque é extremamente satisfatório, é extremamente oportuno para ele manter essa
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situação, pois ela o beneficia em detrimento dos Estados. Mas, meu caro Deputado

João Leite, não é em detrimento dos Estados, e sim em detrimento das pessoas que

moram neles, sobretudo as mais carentes, que precisam de investimentos nas áreas

da saúde, da educação, na área social ou na área de infraestrutura, que trazem o

desenvolvimento e geram dignidade e emprego aos necessitados.

Então, o governo federal está deitado em berço esplêndido, porque é extremamente

cômodo, e ele é totalmente beneficiado por essa situação. Por essa razão é que a

boa-fé não está sendo cumprida por uma das partes  participantes desse contrato

realizado em 1998,  qual  seja o governo federal.  Ele não está agindo com boa-fé,

porque não está respeitando o que as partes pactuaram no momento da celebração e

da assinatura do contrato. Essa é uma questão legal.

O governo federal age a passos de tartaruga, exatamente porque, como já disse

aqui,  a situação está extremamente confortável,  uma vez ele que está recebendo

uma fortuna dos Estados, fortuna essa que está indo para o cofre do governo federal.

É por essa razão que, se o governo federal permanecer inerte, faremos como fez o

Deputado Délio Malheiros, desta Casa também, caro Deputado Mourão: deveremos

impetrar na Justiça uma ação judicial, já que, politicamente, o governo federal não

respeita os Estados.  Ele não quer  agilizar  as  negociações,  esperando extorquir  e

explorar o povo de Minas Gerais e o povo de todos os Estados da Federação. Esse é

um ponto extremamente importante. Se o governo federal demorar mais um passo, a

proposta  que  faço  à  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  é  que

comecemos a trabalhar em outra linha, porque a insensibilidade política do governo

federal terá de nos levar a buscar socorro no Poder Judiciário para ver se este tem

pena dos mineiros, consertando essa situação que flagela e aflige todos os brasileiros

que moram no Estado. Portanto, se o governo federal se mantiver inerte, somente

caberá a nós buscar socorro no Poder Judiciário.

E lembro aqui, meu caro Deputado João Leite, que, no início dessa discussão, o

Vice-Governador Alberto Pinto Coelho escreveu um artigo no jornal “Estado de Minas”

de forma serena e equilibrada - como lhe é peculiar -, propondo a troca do índice pelo

INPC, que é hoje - e o era à época em que o Governador Alberto Pinto Coelho propôs

-  o menor  índice  de  correção,  fazendo justiça  e cumprindo a  vontade das  partes
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estipulada no contrato.

E hoje, o Senador Aécio Neves escreveu um artigo no jornal “O Globo”, do Rio de

Janeiro, propondo a troca do índice de correção, do IGP-DI pelo INPC, e ainda mais,

a cobrança da taxa de juros  da ordem de 2% ao ano,  que é uma taxa de juros

civilizada,  cobrada  nos  países  mais  civilizados  do  Planeta.  O  Governador  Aécio

Neves ainda propõe uma fórmula correta para colocar um ponto final nessa questão

toda. A cada momento da apuração da dívida, a cada mês, deverá ser considerado e

aplicado o menor índice de correção, que foi exatamente a vontade das partes no

momento em que foi celebrado o contrato. Então, a proposta do Senador Aécio Neves

veiculada hoje no jornal “O Globo” é exatamente esta: a cada momento que se for

apurar a dívida, temos de pegar o menor índice de correção e a taxa de juros de 2%

ao ano. Mas penso que devíamos ir além e voltar essa renegociação de 1998 para

cá, porque Minas Gerais, meu caro Deputado Mourão, já pagou R$21.000.000,00 de

uma dívida que era de R$14.000.000,00 e ainda deve quase R$60.000.000.000,00.

Então, não adianta renegociarmos a dívida de hoje em diante, se não voltarmos a

1998 e viermos corrigindo as distorções ocorridas.

Não adianta renegociarmos a dívida de hoje para frente. Se não voltarmos à 1998 e

viermos corrigindo as  distorções que foram colocadas de lá  para  cá,  essa dívida

jamais será paga ou será paga com o sangue, o suor e as lágrimas do povo mineiro.

Concedo aparte ao eminente jurista, Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Zé Maia, estamos atentos às

palavras de V. Exa., todas bem-fundamentadas. V. Exa. é um “expert” no assunto,

não  é  à  toa  que  é  o  Presidente  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.  V.  Exa.  é,  ou era,  membro da nossa Comissão Especial  da Dívida

Pública.  Aliás,  esse é  o  objetivo  do  meu aparte.  V.  Exa.  está  falando com muito

fundamento, e lamento profundamente que a Comissão Especial da Dívida Pública

tenha  sido  extinta,  porque  lá,  Deputado  Zé  Maia,  seria  o  fórum  próprio  para

discutirmos esse assunto. Estávamos discutindo e trazendo convidados ilustres para

debatermos o assunto, com o processo inteiramente enriquecido por depoimentos de

notáveis  na matéria.  Essa Comissão Especial  da Dívida  Pública  não poderia,  em

hipótese nenhuma, terminar os seus trabalhos em 60 ou 90 dias. Ela precisava de
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muito mais prazo, por isso nós, por meio do nosso Presidente,  Deputado Adelmo

Carneiro  Leão,  requeremos  mais  prazo.  Conseguimos  mais  30  dias,  mas

precisávamos de mais.  Tanto é que hoje Minas Gerais,  que iniciou o movimento,

trouxe a esta Casa Presidentes de Assembleias de outros Estados do País, e esse

movimento está se espalhando por todo o Brasil. O Senado Federal e a Câmara dos

Deputados  já  nomearam  uma  comissão  de  notáveis.  Onde  começou  esse

movimento? Aqui, em nossa Comissão Especial da Dívida Pública, que foi extinta.

Por que foi extinta? Porque precisava de um acordo de Lideranças.

Eu, que ocupava a Liderança de um dos blocos, assinei; os Deputados da base

assinaram; e os Deputados da Oposição assinaram - como o Deputado Carlin Moura,

outro membro de destaque desta Comissão, que vejo ali. Mas, como dois Deputados

da Oposição não assinaram, perdemos o prazo. A Comissão foi extinta. Agora, ela

pode voltar. O Deputado Rogério Correia já assinou e o Deputado Sávio Souza Cruz

não  assina.  Por  que  não  assina?  Por  que  não  reiniciamos  os  trabalhos  dessa

Comissão, se está prestando um trabalho histórico a Minas Gerais?

O Deputado Zé Maia* -  Muito obrigado, caro Deputado Bonifácio Mourão.  Essa

Comissão precisa voltar rapidamente.

Queria  destacar  o  esforço  do  Governador  Antonio  Anastasia,  da  Secretaria  de

Fazenda  e  da  Secretaria  de  Planejamento  na  condução  da  discussão  para

renegociação da dívida de Minas Gerais com o governo federal.

Sr. Presidente, encerro as minhas palavras trazendo mais um assunto de extrema

importância,  meu  caro  Deputado  Duarte  Bechir.  Embora  Minas  Gerais  ocupe  a

posição de 1º lugar no Estado com o maior número de Municípios do Brasil, ou seja,

853 Municípios; detenha a 2ª maior população do País; seja o 3º Estado com o maior

PIB da nossa Nação; embora Minas Gerais ocupe essas posições, o Estado foi o 21º

colocado  no  recebimento  dos  recursos  do  Programa Minha Casa  Minha  Vida  da

habitação popular. É uma retaliação política do governo federal com o governo de

Minas.  Não  apenas  na moradia.  O Deputado Vanderlei  Miranda  falou  muito  bem

sobre o Anel Rodoviário, a BR-153, que não é duplicada no Triângulo; a BR-381, que

é esquecida pelo governo federal; e as obras do metrô, que não andam. Na verdade,

o que vemos em Minas Gerais é uma profunda retaliação do governo federal com o
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Estado de Minas, que é governado pela Oposição, pelo PSDB. Aliás, esse fato ocorre

nos oito anos anteriores a este governo. Minas Gerais está sofrendo uma retaliação

do governo federal há mais de nove anos. É importante denunciar isso, porque o que

Minas Gerais sempre tem recebido - e podemos ver isso em todas as liberações de

recursos  do  governo  federal  -  é  desproporcional  à  sua  geração,  à  liberação  de

riquezas que produz para o País e, principalmente, pelo número de Municípios que

representa em relação ao total da Federação.

É uma retaliação política cujo prejuízo não é para Minas Gerais, mas para o povo

de  Minas  Gerais,  que precisa  aprender  a  votar.  Não daqueles  que  vêm  aqui  na

campanha eleitoral, que juram ser de Minas, mas que, na hora de trazer recursos e

benefícios, traem o povo de Minas Gerais.  Minas tem de se levantar,  ser altiva e

aprender a votar, porque tem sido traída ao longo de sua história. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Sr.  Presidente;  Deputadas  e  Deputados;

telespectadores da TV Assembleia, que criei.

Deputado Zé Maia, V. Exa. saiu tão bravo desta tribuna que esqueceu o telefone.

Tem  50  ligações.  Posso  atender  umas  duas?  Deve  ser  o  povo  de  Minas  que

acompanhou o pronunciamento de V. Exa. pela TV Assembleia, que criei há 16 anos.

É bom por causa disso. Há várias mensagens. (- Lê:)  “Deputado Zé Maia, ouvi  o

pronunciamento de V. Exa. e gostaria de parabenizá-lo. Retaliação neste Estado há

nove anos. Há nove anos o governo federal do PT não faz nada”. É a TV Assembleia,

que eu criei.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de fazer um aparte.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Que aparte, se nem comecei a falar?

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Já está falando, já está falando na

TV que V. Exa. criou e fez uma propaganda enorme para o Deputado Zé Maia.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Como V. Exa. é meu Líder, vou-lhe conceder

aparte.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Primeiramente, cumprimento V. Exa.

pela coerência e pelo trabalho sério que vem fazendo nesta Casa, aliás sendo autor
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da emenda constitucional  da  ficha  limpa em  Minas Gerais,  que foi  exemplo  para

vários  Estados do Brasil  e  para  várias  Câmaras  Municipais.  Nessa mesma linha,

diferentemente do que alguns pensam, por causa do jeito brincalhão de V. Exa. e pela

maneira “light” de conduzir a vida, V. Exa. me deu a honra de assinar a CPI dos Caça-

Níqueis. E agora conto com a mesma postura de V. Exa. Recebi a notícia de que o

grande contraventor de Juiz de Fora - onde vem subornando policiais civis e militares

-, o dono de várias lanchonetes que vende empadas e dono de uma boate instalada

no terreno da Prefeitura de Juiz de Fora - repito, a Boate Prime está instalada no

terreno  da  Prefeitura  de  Juiz  de  Fora  -,  enfim,  recebi  a  notícia  de  que  esse

contraventor também tem braços no Rio de Janeiro, envolvido com caça-níqueis. É o

Sr. Frederico Márcio Arbex.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Esse eu não conheço.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)  -  Cumprimento  V.  Exa.  porque,

diferentemente  de  vários  Deputados,  não  só  assinou  a  CPI,  como me disse  que

assina  e  não  retira  a  assinatura.  Portanto,  cumprimento  V.  Exa.  porque,  muito

diferente do seu jeito de viver, alegre, brincalhão e amigável com todos, no momento

em que precisa ser sério e conduzir seriamente os projetos de lei e os debates nesta

Casa, V. Exa. tem-se mostrado um gigante.

E quero dizer que estamos aqui aguardando a presença do Presidente, Deputado

Dinis Pinheiro, porque apresentamos requerimento a respeito da CPI ontem, e pensei

que seria lido no Plenário agora, mas ainda não foi. Esperamos que o Presidente

venha despachar com este Deputado e com os demais Deputados. Em Brasília temos

o Carlos Augusto Cachoeira, e agora temos o Cachoeira de Minas, esse contraventor

que se chama Frederico Márcio  Arbex, já  preso pela Polícia Federal  duas vezes,

envolvido com caça-níqueis. Obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Disso entendo um pouquinho. Da tribuna falo

com  tranquilidade  que  presidi  dois  movimentos  nesta  Casa.  Primeiro,  a  CPI  dos

Bingos. O relatório está na internet para que todos que estão chegando a esta Casa

agora vejam. Naquele ano foram 12 empresários de Minas Gerais presos pela Polícia

Federal. Os 12 denunciados aqui foram presos pela Polícia Federal. Muita gente dizia

que daquele jeito não dava resultados, mas o resultado está aí.
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Precisamos de uma comissão especial dos caça–níqueis. Esse nome citado pelo

Deputado Sargento Rodrigues é novo, esse eu não conheço. Darei uma sugestão a

V. Exa. e a quem tem interesse no assunto. Temos dois grandes documentos nos

anais  desta  Casa.  Um  é  referente  a  uma  comissão  especial  por  meio  da  qual

estivemos em várias Capitais do Brasil, juntamente com o Dr. André Ubaldino, que

trata do crime organizado do Ministério Público, com um Coronel da Polícia Militar,

cujo nome esqueci  agora,  e com um integrante da Polícia Civil.  À época fizemos

levantamentos.  Com tranquilidade assino uma CPI como essa.  Posso colaborar e

digo a cada um que está chegando a esta Casa agora: busquem nos anais e na

internet o que esta Casa já investigou a esse respeito.

Sr. Presidente, subo a esta tribuna primeiramente para fazer um relato acerca da

reunião que realizamos na segunda-feira. Hoje é quarta-feira? Fiquei tanto tempo no

aeroporto que até me perdi, não é, Deputado Adelmo? Na segunda-feira estivemos

na cidade de Rio Branco, no Acre. Lá estiveram quase 100 Deputados de todo o

Brasil  e  vários  Presidentes  de  Assembleias  Legislativas.  Levamos  para  lá  uma

reunião da Unale, assim como nosso Presidente da comissão especial, o Deputado

Adelmo, e o Deputado desta Casa que é o Presidente do Colegiado de Presidentes.

O Deputado Délio Malheiros, nessa reunião, afirmou que já entrou na Justiça contra a

dívida.

O sucesso de Minas Gerais está por todo o Brasil. Fomos parabenizados por outros

colegas. Já tivemos um encontro no Espírito Santo, esse no Acre, e está marcado um

outro.  O Brasil  está se fechando.  Ontem, Deputado André,  eu disse que,  quando

queremos, quando a população quer, conseguimos.

Falo com tranquilidade sobre essa revisão da dívida. A Presidenta terá de fazê-la.

Deputado Bonifácio Mourão, o Conselheiro Sebastião Helvécio me mostrou toda a

documentação e falou que precisamos levar tudo isso para o Brasil. Então, conversou

com o Deputado Dinis Pinheiro, e foi criada a comissão. Levamos o tema para a

reunião.

Haverá a próxima conferência da Unale no Rio Grande do Norte, na qual estarão

presentes todos os 1.053 Deputados. Essa conferência será realizada em maio deste

ano. Esse será o assunto principal, a ser tratado por vários palestrantes. Mostraremos
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os resultados. Hoje estão envolvidos o Sul, o Sudeste, o Norte e o Nordeste, enfim,

todo o Brasil. Nasceu nesta Casa. Podem falar o que for, mas nasceu nesta Casa,

como nasceu no Acre a caminhada contra o “crack”. Na segunda-feira vimos um belo

trabalho contra o “crack” no Acre. Traremos isso para cá. Eu e o Deputado Gustavo

Corrêa falamos sobre isso com o Deputado Dinis Pinheiro, que nos recomendou fazer

o requerimento, que seria aprovado esse trabalho nesta Casa.

Coisas que dão certo em Minas Gerais darão certo em todo o Brasil. Por exemplo,

ontem  chegamos  ao  aeroporto.  Quero  publicamente,  desta  tribuna,  agradecer  à

companhia aérea Trip. Numa Capital de um País ao qual está chegando a Copa do

Mundo, o avião está atrasado. Marcam o horário, o passageiro chega ao aeroporto,

após sair do hotel à meia-noite, à 1 hora. Ali ele fica por uma hora, duas horas. Na

hora do embarque, descobre que o voo foi cancelado. A companhia aérea age com

falta de respeito. A companhia aérea TAM agiu com uma grande falta de respeito.

Disse: “Vamos sair daqui a 20 minutos; chegaremos daqui a 30 minutos”. Passaram-

se uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas, e nada. Tive a oportunidade de ver o

futuro  Prefeito  de  Belo  Horizonte,  Délio  Malheiros,  dormindo  em  uma  cadeira,

babando. Ele dormiu de babar, com seus sonhos. O jornalista Márcio Fagundes caiu

duas vezes da cadeira, enquanto esperava. Então, não digo isso para rirem, mas

para chorarem, porque houve uma grande falta de respeito da TAM.

Quero agradecer aos dirigentes da Trip. Eu tinha audiência aqui, às 14h30min, para

falar sobre a venda de bebidas nos estádios modernos, e tive de ligar para a direção

da Trip em Campinas e solicitar  uma vaga em seu avião,  que sairia  às  9 horas.

Conseguimos lugares para seis Deputados. O Deputado Adelmo ficou para outro voo.

A TAM agiu com falta de respeito. Os Deputados Alencar e Adelmo tinham condições

de fazer um lanche,  mas muita gente dessa aeronave passou fome no aeroporto.

Como agir assim em um país que quer receber a Copa do Mundo? E assim vai a

TAM, com essa falta de respeito. Precisamos ter mais companhias aéreas no Brasil.

Antes  de  conceder  aparte,  deixe-me  apenas  concluir,  pois,  conforme  disse  ao

pessoal da imprensa, temos muito pouco tempo.

Temos aqui algumas questões e trataremos de cada uma delas. Em primeiro lugar,

quero parabenizar o Presidente Dinis e esta Casa pela renegociação da dívida. Em
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segundo lugar, peço a colaboração de V. Exas. em meu projeto sobre a venda de

bebidas nos estádios. Estamos fazendo uma coisa que deu certo. Estive na China, na

Rússia e nos grandes eventos dos Estados Unidos e verifiquei isso. No último tempo,

não  se  vende  cerveja,  bebida  alcoólica,  nem  é  permitida  a  entrada  para  a

arquibancada. Acho que é uma solução que podemos apresentar para os estádios.

Estamos  modernizando.  Vamos  mostrar  que  os  torcedores  daqui  também  são

modernos. Queremos um futuro melhor.

Como mencionei, ontem tive de sair do aeroporto e vir correndo para cá. Disse ao

Ministério Público: “Não acredito; esta Casa tem de pensar na venda ordenada de

bebidas alcoólicas”. Nós, desta Casa, poderemos fazer essa experiência na primeira

arena moderna. Foi com muita satisfação que, da tribuna da Assembleia do Acre, fiz

um convite a todos os Deputados presentes para a inauguração da primeira arena

moderna do Brasil, que será em Minas Gerais.

Falarei sobre o meu projeto da bebida, o qual poderá servir para o Brasil inteiro.

Iremos discutir isso nesta Casa. Não basta dizer: “Não quero beber; não pode beber”.

E quem gosta de beber? Eu não bebo.

Além disso, precisamos fazer tramitar  nesta Casa o projeto das sacolinhas. Tem

rolo nesse projeto das sacolinhas. Que bondade fez a Câmara Municipal deixando o

povo pagar a sacolinha? Senhoras e senhores, na última semana, Deputados João

Leite  e  Célio  Moreira  e  Deputada  Luzia,  fiz  cinco  orçamentos.  Há  uma rede  de

supermercados que compra sacolinhas do mesmo fabricante. Não tenho certeza, mas

acho que é EPA. Ele compra a sacolinha e a vende por R$0,19. Disse: tenho um

supermercado e uma drogaria. Então, enviaram-me um orçamento dessas sacolas

por escrito. Eles pagam R$0,085 pela sacola. E o bobão do brasileiro, e o bobão do

mineiro? A minha mulher,  quando vai ao supermercado, paga R$0,19. Isso é uma

hipocrisia e uma “sacanagem” que estão fazendo com o povo mineiro, com o povo

belo-horizontino.

Os  supermercados  estão  ganhando  dinheiro  com  as  sacolinhas,  e  estamos

deixando isso ocorrer porque o nosso projeto não anda. Eles argumentam que vai

melhorar o meio ambiente. Vai melhorar é o bolso deles. Os supermercados estão

comprando as sacolinhas a R$0,085 e vendendo-as a R$0,19. Estão ganhando, no
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mínimo, R$0,10 em cada sacolinha. E, repito, estamos deixando isso ocorrer. Não

estou dizendo que é só minha mulher que paga pelas sacolas.

Vejam por quanto a Drogaria Araújo vende as sacolas e por quanto as compra.

Estão  ganhando  dinheiro.  São  todos  safados.  É  uma  safadeza  só.  E  estamos

deixando essa safadeza ocorrer porque o projeto não tramita nesta Casa. Dizem:

“Deputado, quero ajudar o meio ambiente, mas não quero que o povo mais sofrido

pague”. E isso está ocorrendo.  “Rolou”  dinheiro? “Rolou”.  Fizeram uma bondade?

Fizeram. E agora não podemos deixar isso para Minas Gerais. Nós não podemos

deixar. Cada um de V. Exas. que me escuta agora tem responsabilidade. Na hora que

chegar ao supermercado e vir que a sacolinha é R$0,19, pode dizer: “Estou deixando

isso ocorrer”. Não podemos deixar que isso ocorra.

Quero lembrar do Anel. Está na hora de passar o Anel para Minas Gerais. E, para

finalizar, faço um apelo ao Ministério Público. O Independência foi  modernizado, o

governo gastou no estádio do América, mas lá só poderão entrar 10 mil torcedores. O

Ministério Público está querendo o quê? Juntou o Ministério Público com a Polícia

Militar,  com  o  Corpo  de  Bombeiros,  e  só  querem  autorizar  a  entrada  de  10  mil

torcedores no jogo de estreia e nos jogos do campeonato mineiro, enfim, nos jogos a

serem ali realizados.

Sr.  Presidente,  10  mil  torcedores!  Aonde  o  Ministério  Público  quer  chegar?  O

Independência,  antes  de  ser  modernizado,  de  ter  alambrado  e  segurança,  em

qualquer  jogo  do  Atlético,  eram 15  mil  torcedores.  Deputado  Antônio  Júlio,  como

agora,  depois de toda a modernização,  de gastar  o que foi gasto,  os  homens do

Ministério Público, junto com meia dúzia da Polícia Militar, querem chegar e dizer: “Só

podemos autorizar 10 mil lugares”.  É brincadeira. Dez mil lugares não fazem nem

vez. Como o governo do Estado gastou o que gastou apenas para 10 mil torcedores?

Faço apelo ao Ministério Público de que pelo menos os 20 mil lugares na parte de

baixo sejam feitos. No mais, agradeço e peço ao Deputado João Leite, o goleiro de

Deus, que me ajude a acabar com o que fizeram os supermercados: colocaram o

povo para pagar as sacolinhas. V. Exa. também é responsável. V. Exa. tem de me

ajudar nessa luta para votarmos o substitutivo. A sacolinha tem de ser boa, mas a

sacolinha tem de ser paga pelos supermercados, e não pelo povo.
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O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira – Cumprimento a todos e o Presidente em exercício

desta reunião, Deputado José Henrique. Quero iniciar minha fala emendando-a ao

pronunciamento do Deputado Alencar da Silveira Jr. Fiz uma emenda ao projeto de V.

Exa.  tirando  a  vedação  que  aconteceu  no  plano  municipal,  que  foi  a  primeira

experiência e que, aliás, abriu espaço para essa discussão se dar de forma mais

ampla. Lá era vedada a distribuição gratuita das sacolinhas. Nesse projeto que está

tramitando na Casa, fiz uma emenda incorporando um pouco dessa experiência que

temos de um ano da proibição das sacolas plásticas em Belo Horizonte. Confesso

que, para mim, essa medida foi um sucesso e houve uma adesão surpreendente da

população. No prazo de três meses, após ter sido aplicada a lei, mais de 90% dos

consumidores  estavam  utilizando  as  embalagens  retornáveis  ou  outro  tipo  de

embalagem.  Isso  mostra  que  a  população  está  sensível  à  preservação  do  meio

ambiente, fazendo a sua parte. De uma forma que, em outros tempos, parecia ser

impossível sobrevivermos sem as sacolinhas plásticas como embalagem. Os dados

mostram  que  houve  uma  grande  adesão.  Hoje  97%  da  população  que  vai  ao

supermercado já leva a sua embalagem de casa, o que mostra que foi um sucesso,

mas que precisamos fazer ajustes.

Na verdade, o ajuste que propus na emenda é exatamente para que a sacolinha

possa ser oferecida gratuitamente. Não tem de ser uma obrigação, até porque não

temos esse poder de obrigar a iniciativa privada de fazer isso. Mas, retirando essa

obrigação, tenho certeza de que com essa medida o mercado vai regular por meio da

concorrência.  Se  um  supermercado  estiver  oferecendo  de  graça  a  sacola

biodegradável,  haverá  outros  que  estarão  vendendo  e,  obviamente,  perderão  na

concorrência e terão de se adequar. Gostaria de dizer que a minha emenda é fruto da

observação de um ano do funcionamento dessa lei que, como já disse, é um sucesso.

Volto a chamar atenção aqui de que há uma grande confusão em relação à sacola

biodegradável, cuja matéria-prima é orgânica, portanto é degradável. Já a matéria-

prima  da  chamada sacola  oxibiodegradável  continua  sendo  o  petróleo,  pequenas

partículas desse componente, mas que continua sendo tão nocivo quanto as sacolas

plásticas tradicionais.  Portanto, gostaria de fazer essa referência, porque há muito
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confusão.  Muitas  vezes,  já  vi  perto  da  minha  casa  –  e  até  denunciei  -  sacolão

vendendo essas  sacolas  proibidas  pela  lei  por  terem  origem  no  plástico,  sacolas

oxibiodegradáveis.

Sr.  Presidente,  pedi  a  minha  inscrição  para  falar  aqui  sobre  o  lançamento  da

segunda etapa do PAC 2: Minha Casa Minha Vida. Esse programa tem um carinho

especial de todos nós porque sabemos que o País, com essa urbanização acelerada,

segue uma tendência mundial de uma urbanização com extrema rapidez. O Brasil,

que na década de 60 tinha a maioria de seus habitantes na zona rural, hoje tem mais

de  70%  da  nossa  população  nas  zonas  urbanas.  Vivemos  aqui,  numa  região

metropolitana,  fruto desse crescimento acelerado de urbanização.  Portanto,  temos

um déficit habitacional imenso nas cidades. Essa é uma realidade. Talvez a questão

da reforma urbana hoje suplante a reforma agrária. Nos anos 70, a democratização

do  uso  da  terra  rural  fazia  parte  das  principais  questões  nacionais  de  todos  os

partidos, governos, especialmente do movimento social. Hoje invertemos essa lógica.

A reforma urbana tem uma dimensão quase de calamidade, pois aqui se acumulam

os  grandes  problemas  que  interferem  na  cidadania  das  pessoas:  habitação,

saneamento básico, transporte, trânsito, saúde e educação. São essas questões que

se agravaram em razão dessa urbanização acelerada. Quando as pessoas saem lá

do interior  -  e  vários  dos senhores e  das senhoras  representam aqui  cidades  do

interior de Minas, especialmente das cidades mais pobres do Vale do Jequitinhonha,

do Norte de Minas, do Vale do Mucuri e do Vale do Rio Doce -, elas vêm aqui para

buscar uma oportunidade de trabalho, de estudos e de melhores perspectivas.

Em Minas,  há um déficit  estimado de 427 mil  moradias  para a população mais

pobre,  algumas milhares que estão no interior,  mas centenas de milhares que se

encontram  aqui  na  Região  Metropolitana,  vivendo  em  Ribeirão  das  Neves,  nas

periferias de Belo Horizonte, em Ibirité, em Vespasiano, em Santa Luzia, nas cidades

do entorno de Belo Horizonte.

O anúncio que o governo federal fez do PAC 2 nos deixou muito frustrados, porque

temos  essa realidade,  como disse,  que é  um imperativo  da  reforma urbana para

garantir  cidadania  a  milhares  de  nossos  cidadãos.  Veja  bem,  Minas  Gerais  foi

contemplada apenas com algo em torno de 8 mil moradias. Somos o 21º Estado,
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estamos na 21ª posição. Há 20 Estados que tiveram um olhar diferenciado do daqui

de Minas Gerais.

Fico me perguntando, Deputado Duarte Bechir... Apesar de termos aqui um déficit

habitacional de 427 mil moradias e de termos aqui o Vale do Jequitinhonha, Paulo

Guedes, que o senhor conhece tão bem, apesar de termos o Norte de Minas com

extrema pobreza, que se iguala ao IDH do Norte e do Nordeste, isso não foi levado

em consideração quando se distribuiu essa possibilidade, inclusive das verbas, com

apenas 8 mil moradias destinadas a Minas Gerais. O Carlin Moura, que é candidato a

Prefeito  de  Contagem,  como  tantos  outros  aqui,  com  certeza,  vai  enfrentar,  na

questão da moradia, um dos principais problemas das grandes cidades.

Então, quero falar da frustração que nos trouxe esse anúncio. Somos o 2º Estado

em  população do Brasil,  atrás  apenas de São Paulo.  Temos aqui  20  milhões  de

habitantes. Temos aqui o IDH que se iguala aos Estados mais pobres e estamos aqui

apenas  com  8  mil  moradias  destinadas  pelo  PAC  2.  Nem  sabemos  se  isso  vai

acontecer.  Uma  das  coisas  das  quais  muitos  Prefeitos  reclamam  diz  respeito  à

burocracia para acessar  esses recursos,  à morosidade,  à exigência,  à análise de

projeto, às condicionantes, enfim, às dificuldades que, muitas vezes, os Prefeitos têm.

Precisam inclusive resolver pendências para ter acesso a esse crédito. Quero dizer

que Belo Horizonte, do PAC 1 até hoje, só conseguiu colocar em andamento 2 mil

moradias em função das dificuldades e das exigências. O valor que é, a propósito,

destinado a Belo Horizonte, com o preço da terra que temos, é quase incompatível.

Tornou-se inviável fazer moradia do Minha Casa Minha Vida, principalmente para a

população que ganha até três salários mínimos, com os recursos destinados aqui. As

moradias ficam muito mais caras. A Prefeitura não encontrou parceiros para fazer as

habitações. Há uma rigidez de discutir também a alteração desse teto. Vejam que a

Prefeitura de Belo Horizonte, eu ainda era Vereadora na época, aprovou incentivo

fiscal, desonerou impostos de materiais de construção empregados no Minha Casa

Minha Vida, deu subsídio de R$5.000,00 para cada casa, além do teto e, mesmo

assim, não conseguimos viabilizar os parceiros.

É outra armadilha que também se coloca para as grandes cidades, onde o preço da

terra  é  maior,  portanto  a  moradia  é  mais  cara.  Não  temos  condições,  assim,  de
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também atender às exigências. O compromisso com a reforma urbana é uma das

principais  bandeiras  para  que  tenhamos  qualidade  de  vida  no  Brasil,  para  que

possamos ampliar a cidadania das pessoas. Como eu disse, hoje elas se sobrepõem

muito, deixando de lado até a reforma agrária, porque as pessoas migraram para as

cidades, trazendo os problemas e acrescentando outros.

O  Deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Deputada,  primeiramente,  gostaria  de

parabenizar V.  Exa.,  pois Minas Gerais,  é o nosso Estado,  é a minha terra natal.

Brigarei  por  ele  até  os  últimos  instantes  da  minha  vida,  para  representá-lo  com

dignidade, brigarei pelas verbas federais como Deputado Estadual. A imprensa, de

vez em quando, diz que esta Casa pauta o discurso federal, e o faz porque estamos

atentos aos prejuízos que Minas Gerais vem sofrendo em decorrência de o governo

federal estar de costas para cá.

Na eleição do governo de Minas, o Governador Anastasia teve mais de 70% dos

votos de Belo Horizonte. Coube ao partido da Presidenta perto de 20% dos votos da

Capital do Estado.

Mesmo a presença dela e do ex-Presidente da República não conseguiu mudar o

resultado. Ou seja, o atual Governador de Minas teve três vezes mais votos do que o

candidato  da  Oposição  em  Belo  Horizonte,  que  era  um  reduto  do  partido  da

Presidente.

Não estou querendo sugerir com isso uma falta de condição do partido, mas talvez

seja uma justificativa,  para V. Exa. e os demais pares, da forma como o governo

federal age com os mineiros. A Presidente se coloca como mineira. Basta. As placas

da sua campanha para a Presidência diziam: “Uma mineira que vai ser votada em

Minas”.  Lembro-me perfeitamente. De fato, ela foi  bem-votada em Minas. Sim, ela

colocou  a  mineiridade  como instrumento  para  captar  votos  em  nosso  eleitorado;

apresentou sua certidão de nascimento para conquistar votos em Minas Gerais. Mas

não coloca a serviço de Minas os recursos da União.

Como V. Exa. disse agora, somos o 21º Estado a receber moradias pelo programa

Minha  Casa,  Minha  Vida;  e,  como aconteceu  em  Valadares  -  lamentando  que  o

Deputado Bonifácio Mourão não esteja presente -, algumas das poucas casas que

foram feitas se dissolveram. Então, cara Deputada, V. Exa. é objetiva e não reflete em
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sua  fala  nenhuma  forma  de  rancor,  mas  não  podemos  deixar  de  dizer  que  a

Presidente precisa olhar mais para o seu Estado, para o seu povo, a não ser que o

seu nascimento em Minas Gerais se tenha dado por obra do acaso e que Minas não

tenha nascido no coração da Presidente, não faça parte do seu sentimento patriótico.

Aprendemos a dizer aqui: “Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais”.

Mas ela, que nasceu aqui, que recebeu de Deus a oportunidade de ser mineira por

nascimento, está esquecendo Minas e os mineiros, relegando a este Estado a 21ª

colocação na construção de moradias pelo projeto Minha Casa, Minhas Vida. É triste.

Mas parabenizo V. Exa. pelo momentoso assunto; como brava mineira, V. Exa. fez a

defesa dos interesses de nosso Estado. Parabéns, Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada  Luzia  Ferreira  –  Obrigada,  Deputado  Duarte  Bechir,  que,  em  seu

aparte, nos trouxe outra visão.

Quero  conceder  aparte  ao  Deputado  Paulo  Guedes,  que  já  aguarda  há  algum

tempo, e à Deputada Rosângela, pedindo a ambos que sejam breves, em vista do

tempo.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* – Obrigado, Deputada Luzia Ferreira, por

me permitir, concedendo-me este aparte, fazer o contraponto. Pode ser que, em um

ou  outro  programa,  Minas  de  fato  tenha  ficado  aquém  do  que  merecia,  mas  o

discurso que ouvimos agora há pouco, no pronunciamento do Deputado Zé Maia e na

fala  do  Deputado  Duarte  Bechir,  retrata  alguém  que  não  consegue  enxergar  as

coisas. É uma fala da cegueira, em todos os sentidos.

Não é isso o que a população de Minas e do Brasil  está vendo, nem o que os

institutos de pesquisa mostram. A popularidade da Presidente Dilma é a maior da

história, principalmente na Região Sudeste, notadamente em Minas Gerais - em Belo

Horizonte - e em São Paulo, porque ela tem feito um governo voltado para todos, mas

principalmente para as regiões mais carentes, e a população tem compreendido isso.

Agora, dizer que o governo federal trata Minas com discriminação é, acima de tudo,

uma forma de arrogância e de ingratidão dos Deputados governistas desta Casa,

porque não é isso o que tenho visto. Tenho participado constantemente de audiências

no Palácio  Tiradentes,  em que o Governador  Anastasia  recebe os  Ministros  para

assinar convênios de repasse de recursos ao Estado. Só o Ministério da Integração,
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Deputado Antônio Júlio, repassou mais de R$1.000.000.000,00 ao governo do Estado

de Minas Gerais.

Só para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que essa cegueira não combina com

os Deputados. Não combina com eles que queiram usar como argumento a situação

endividada de Minas. Se a dívida de R$14.000.000,00 chegou a R$77.000.000,00,

não foi só por causa dos juros.

Tivemos um Governador endividador de Minas, que foi o Aécio, que pegou mais de

R$16.000.000.000,00, triplicou, sim, a dívida do Estado. Foram eles que assinaram

esse acordo. Essa dívida é herança maldita do PSDB. Foram Fernando Henrique e

Azeredo que a fizeram, assinaram e afundaram Minas nessa situação, com o aval de

Aécio, Anastasia e de toda essa equipe que está aí. Agora estão querendo culpar

Dilma pela lambança que fizeram? Não podemos aceitar isso, Deputado Sávio Souza

Cruz. Todos nós achamos que é necessário renegociar dívida com todos os Estados.

Mas não é só uma questão de querer  culpar a Presidente,  que faz um belíssimo

trabalho...

A Deputada Luzia Ferreira – Obrigada, Deputado Paulo Guedes.

Quero dizer  que, primeiro, a dívida não é de Minas, mas de todos os Estados.

Deputado  Paulo  Guedes,  a  dívida  não  é  de  Minas.  Todos  os  Estados  estão

sufocados. Aliás, aqueles governados também pelo PT. Estamos tratando de dívida

de 1998, e não do governo do PSDB. Muito obrigada a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Deputado Paulo Guedes – Sr. Presidente, o Alencarzinho passou do tempo e não

foi cortado...

O Sr.  Presidente – Solicito ao Deputado que tenha respeito no Plenário.  Com a

palavra, a Deputada Liza Prado, que terá 8 minutos.

A Deputada Liza Prado* – Deus abençoe vocês. Só farei um convite para o dia de

amanhã e, depois, passarei a palavra às diversas pessoas que desejam falar sobre

esse tema.

O Deputado João Leite (em aparte)* – Só quero falar do nosso apoio ao Deputado

José Henrique. Lamento que o Deputado José Henrique, escolhido por todos nós

para  nos  representar  na  Mesa,  seja  tratado  dessa  maneira.  Gostaria  que  fosse
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consignada na ata da Assembleia Legislativa a nossa estranheza mediante um colega

de  Mesa  tratar  o  Deputado  José  Henrique  dessa  maneira.  Não  aceitamos  esse

tratamento.  Muito  obrigado,  Deputada Liza  Prado.  Quero prestar  o  meu apoio  ao

Deputado José Henrique.

O  Deputado  Célio  Moreira  (em  aparte)*  –  Quero  também  fazer  coro  com  o

Deputado João Leite. Não é possível que agora discursos e solicitações, no Plenário,

sejam na base do grito. O Regimento deve ser respeitado, e assim foi feito com todos

os que concederam apartes. Vemos aqui uma briga por parte da Oposição, vemos

claramente que a Presidente da República está alijando o Estado de Minas Gerais...

O Sr.  Presidente –  Solicito  ao  Deputado Paulo Guedes,  membro da Mesa,  que

respeite este Plenário, que, por favor, se retire do Plenário, se nos quer tratar com

essa dignidade que V. Exa. mostra. Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* – Só para concluir, Deputada Liza Prado,

acho que a intenção dos Deputados aqui é trabalhar para o Estado de Minas Gerais.

Agora fica essa situação do PT, do PSDB, do PMDB. Temos que unir forças para

ajudar  o  Estado,  independentemente  de  quem  está  no  poder,  de  quem  está

governando tanto o Estado como a União. Mas que está havendo falta de interesse

do governo federal em aplicar recursos no Estado de Minas Gerais, isso é sabido em

todos os cantos.  O Governador  chama para conversar e liberar  recursos para  os

Prefeitos do PT, do PMDB, do PV, do PSDB, de todos os partidos,  e trata todos

igualmente, não faz do jeito que o governo federal está fazendo. Minas Gerais está

fora do crescimento, fora para receber os recursos do governo federal. Ministros vêm

ao  Estado  de  Minas  Gerais,  assentam  com  o  Governador,  e  fica  somente  na

promessa  de  liberar  os  recursos.  Quando  passam  dois,  três  meses  daquela

promessa, daquela conversa, vêm com aquela historinha que não há projeto e não

tem como liberar os recursos. Vamos parar com a falácia, realmente concluir as obras

necessárias e ter boa vontade para resolver os problemas, que são muitos.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* – Minha cara Deputada Liza Prado,

agradeço o aparte que V. Exa. me concede e queria fazer apenas duas colocações.

Uma de viés político. Como bem disse o Deputado Célio Moreira, é muito claro o

desprezo do governo federal com relação a Minas Gerais. A Presidenta da República
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é Presidenta de todo o País.  Não é Presidenta do PT, é Presidenta de todos os

Estados. Vimos, por acaso, hoje, no Minha Casa Minha Vida, que o segundo maior

Estado da Federação é o que recebeu o menor número de recursos. Na área da

segurança em Minas Gerais, posso dizer de cadeira que o governo federal investiu

0,41%, enquanto o governo de Minas investiu  quase 14%. Então é muito claro o

desprezo do governo federal com o Estado de Minas Gerais, infelizmente da nossa

Presidenta, que é mineira.

Com  referência  à  dívida  pública,  mais  uma vez  o  governo  federal  quer  matar,

sufocar os Estados, recusando-se a negociar os juros “agióticos”, estratosféricos, que

cobra  e sufocam a população dos  Estados.  É outra  realidade que infelizmente a

Oposição não quer enxergar, ou melhor, quer confundir a cabeça das pessoas, não

as deixando enxergar uma verdade tão cristalina.

Por  fim,  Deputada Liza Prado,  agradecendo o aparte,  parabenizo  a conduta do

Deputado José Henrique na Presidência da Casa. Quem tem o tempo é o orador

inscrito,  não o aparteante. Se a Deputada Liza Prado quiser cortar  minha palavra

agora, corta, pois é a oradora inscrita. Estou apenas fazendo um aparte. Não é o

cronômetro da Mesa que determina o tamanho do aparte, e sim o orador. No caso

anterior, a oradora cortou a palavra do aparteante. Isso é o que aconteceu, e quero

parabenizar o Deputado José Henrique e todos que compreenderam isso, e fazer um

apelo ao eminente Deputado que, naquele momento, esquentou um pouco a cabeça,

para serenar seus ânimos, para que continue a fluir esta importante reunião, como

desejam todos os mineiros. Obrigado, Deputada.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* – Só gostaria de dizer que está ficando

claro  no  Plenário  que  esta  Casa  precisa,  de  fato,  ser  democrática.  O  Deputado

Alencar da Silveira Jr. passou 6 minutos além do tempo, e o microfone dele não foi

cortado. Ele é da Mesa, como eu. O Deputado Zé Maia passou 3 ou 4 minutos além

do  tempo,  e  o  microfone  dele  não  foi  cortado.  Com  1  minuto  de  aparte,  o  meu

microfone foi  cortado.  Achei  uma tremenda  falta  de  respeito,  porque  acho  que a

pessoa tem que concluir o raciocínio.

Da  forma  como  foi  feito,  a  censura  está  chegando  ao  Plenário.  Se  há  um

desgoverno em Minas,  se o Governador  não consegue governar  e sua base não



831
____________________________________________________________________________

consegue se entender, ou se defende Anastasia, ou se defende Aécio e só cuida de

criticar o governo federal, de forma rasteira e sorrateira, mas este espaço tem de ser

democrático.  Então,  se  eu  dispunha  de  aparte  de  3  minutos,  teria  de  ter  falado

durante esse tempo. Então que não me concedesse o aparte, pois, com 1 minuto, o

meu microfone foi  cortado.  Com todo respeito  que tenho pelo  Presidente,  contra

quem não tenho nada contra, mas o mesmo tratamento que foi dado a quem me

antecedeu teria  de  ser  dado a  este  parlamentar.  Devemos ser  justos.  Todos  são

Deputados votados. Estou aqui representando o povo como todos nesta Casa. Não

há aqui  um que seja mais bonito,  mais gostoso ou melhor do que o outro. Todos

somos iguais. Dentro da igualdade, exijo que me respeitem como parlamentar que

representa uma região, que está esquecida e abandonada por este governo que aí

está. Era o que queria dizer. Muito obrigado, Deputada Liza Prado.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Deputada Liza Prado, quero usar os

15 segundos apenas para dizer que o tempo não era do Deputado Paulo Guedes,

mas, sim, da Deputada Luzia Ferreira. Então, para que fique bem claro, se foi cortado

o tempo de alguém, não foi o do Deputado Paulo Guedes, mas, sim, o da Deputada

Luzia Ferreira. Mesmo assim, presto aqui a minha solidariedade ao Presidente José

Henrique.

O outro assunto que queria trazer – aliás, talvez ainda fale sobre ele nesta reunião -

é  de  suma  importância  e  trata  da  interferência  do  Ministério  Público  quanto  ao

problema da  capacidade  do  Estádio  do  Independência.  Num  momento  oportuno,

trarei esse assunto. Presto a minha solidariedade ao Presidente José Henrique.

A Deputada Liza Prado* – Sr. Presidente, infelizmente o meu tempo se esgotou.

Então deixarei o meu pronunciamento para outro momento. Aproveito para convidar

todas  as  pessoas  de  Uberlândia,  minha cidade,  para  que  estejam  na  Fiemg,  na

Rondon Pacheco, às 14h30min, para discutirmos a questão da dívida pública, que é

um assunto importante. Aliás, a Presidência estará presente juntamente com vários

convidados, como o Olavo, da Federação das Indústrias, e a OAB. Então, convido

toda a população para que participe desse evento, prestigiando-o, para mostrarmos a

dificuldade por que o nosso povo tem passado – aliás, não só o povo mineiro, mas

também brasileiro. Num momento oportuno, farei o meu pronunciamento.
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* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado 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 vai responder à questão de ordem formulada pelo Deputado Rogério

Correia em que solicita explicações sobre a interrupção da transmissão, pelo sistema

interno  de  áudio  desta  Casa,  de  seu  pronunciamento  na  27ª  Reunião  Ordinária,

realizada ontem.

A Presidência, nesta oportunidade, reafirma que não houve intenção de prejudicar o

pronunciamento do Deputado Rogério Correia. Houve, sim, uma coincidência, já que,

naquele momento da reunião, considerando negociação prévia das Lideranças e a

relevância  da  matéria  em  pauta,  antes  mesmo  que  se  iniciasse  o  processo  de

votação, também foi determinada a realização de chamada sonora dos Deputados, o

que sempre ocorre quando há votações importantes.

Reitere-se que, quando da realização de chamada pelo sistema de áudio da Casa,

os pronunciamentos da reunião de Plenário continuam a ser transmitidos pela TV

Assembleia, bem como a ser registrados nas notas taquigráficas, na íntegra.

Mesa da Assembleia, 18 de abril de 2012.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. por ter respondido

à questão de ordem que solicitei, mas pediria a V. Exa. que fosse reconsiderada a

forma de fazer essa recomposição de quórum. Não houve acordo de lideranças para

que se pudesse fazer recomposição de quórum no momento em que o Deputado

ocupa  a  tribuna.  Como  Líder,  não  fui  consultado  se  haveria  chamada  de
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recomposição de quórum enquanto algum Deputado ocupa a tribuna. Não me parece

nada razoável que um Deputado fale e se faça a recomposição de quórum enquanto

ele faz o pronunciamento. O pronunciamento feito pelo Deputado é ouvido em toda a

Casa Legislativa.  Então,  Sr.  Presidente,  se esse critério  for  considerado de novo,

evidentemente ele estará coibindo as pessoas de escutarem o Deputado que estiver

na  tribuna.  Então  peço  a  V.  Exa.  que  reconsidere  a  posição  da  Mesa,  e  que  a

recomposição de quórum só seja feita se não houver Deputado utilizando a palavra.

Caso contrário, enquanto ele fala, o sistema de som da Casa sendo utilizado dessa

forma impedirá que o Deputado seja ouvido. Compreendo e não farei uma questão

tão  relevante  como acho  que  deveria,  mas  pediria  a  V.  Exa.  que  solicitasse  ao

sistema de  som da Casa  que só  fizesse a  recomposição de  quórum a  partir  do

momento  em  que  não  houver  Deputado  na  tribuna  ou  exercendo  seu  direito  de

palavra, senão é cerceado o direito do Deputado. Muito obrigado.

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 2.948 a 2.951/2012,

da  Comissão  de  Segurança  Pública.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 3ª Reunião

Ordinária,  em  17/4/2012,  dos  Requerimentos  nºs  2.718/2012,  da  Comissão  de

Participação Popular, 2.750/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.838/2012, do

Deputado Bosco, 2.874/2012, do Deputado Anselmo José Domingos, e 2.896/2012,

do Deputado Jayro  Lessa;  de  Saúde -  aprovação,  na  10ª  Reunião  Ordinária,  em

18/4/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  282/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  e  dos

Requerimentos  nºs  2.829/2012,  da  Deputada Liza  Prado,  2.869 a  2.871/2012,  do

Deputado Anselmo José Domingos, e 2.906/2012, do Deputado Elismar Prado; de

Assuntos  Municipais  -  aprovação,  na  7ª  Reunião  Ordinária,  em  18/4/2012,  dos

Requerimentos  nºs  787/2011,  do  Deputado  Fred  Costa,  2.704  e  2.705/2012,  do

Deputado  Doutor  Viana,  e  2.824/2012,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva;  e  de
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Educação - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 18/4/2012, dos Projetos de Lei

nºs  1.551/2011,  do  Deputado  Antonio  Lerin,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Justiça,  2.785/2012,  com a Emenda nº 1,  da  Comissão de Justiça,

2.857, 2.903 e 2.906/2012, do Governador do Estado, e 2.939/2012, do Deputado

Carlos Henrique, e dos Requerimentos nºs 2.853 e 2.854/2012, do Deputado Elismar

Prado, e 2.895/2012, do Deputado Jayro Lessa (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Minas e Energia em que solicita

seja encaminhada à Delegacia Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário em

Minas Gerais cópia da denúncia do Sr.  Wagner Luiz Macencini,  operador local de

crédito fundiário, requerendo que o órgão se manifeste perante essa Comissão sobre

os fatos narrados e indique possíveis providências aplicáveis ao caso. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, o requerimento em que se pede a

aprovação e ao qual quero encaminhar favoravelmente solicita à Delegacia Federal

do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  cópia  da  denúncia  do  Sr.  Wagner  Luiz

Macencini,  operador  de  crédito  fundiário,  requerendo  que  o  órgão  se  manifeste

perante  à  Comissão  sobre  os  fatos  narrados  e  indique  possíveis  providências

aplicáveis ao caso. Veio da Comissão de Minas e Energia, portanto diz respeito à

política de crédito fundiário aplicado no Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Pedi para discutir esse requerimento porque, como fui Delegado do Ministério do

Desenvolvimento  Agrário,  entendo  um  pouco  do  assunto  e  pude  acompanhar  a

política do movimento agrário em Minas Gerais. Na verdade, mais do que isso: posso

acompanhar até hoje, e acompanho, que não existe, por parte do governo do Estado,

uma política de desenvolvimento agrário que seja realmente uma política voltada aos

interesses do  assentado de reforma agrária,  do pequeno produtor  e  do  agricultor

familiar. Já disse isso hoje de manhã.

Sr. Presidente, infelizmente, esse programa citado no requerimento, que pede ação

do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  diz  respeito  exatamente  à  política  de

crédito  fundiário,  a  qual  me  referi  hoje  cedo.  O  governo  do  Estado  não  coloca

técnicos  suficientes  para  acompanhar  os  programas,  e  as  questões  relativas  ao
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pequeno  produtor  e  ao  agricultor  familiar  estão  no  abandono,  Deputado  Paulo

Guedes. Portanto, faz parte daquilo que já tenho denunciado aqui, que é o programa

que existe em Minas, o único que funciona. Deputada Maria Tereza Lara, o único

programa estruturante que funciona em Minas é o “Minas sem Governo”. Esse é o

estruturante. Esse não funciona, então, o “Minas sem Governo” é o único programa

que  existe.  E  com  base  no  “Minas  sem  Governo”,  vêm  outros,  como  o  crédito

fundiário, que eles não permitem funcionar, e assim vai.

Como  o  governo  não  funciona,  é  preciso  arrumar  uma  desculpa  para  o  povo

mineiro. O governo está paralisado, quebrado. É o governo que fez o déficit zero, o

choque de gestão, que dizia que estava tudo às mil maravilhas, que faz propaganda

na televisão,  dizendo que Minas é o  melhor  lugar  para  se viver.  Como isso não

acontece,  Deputado  Adelmo,  é  preciso  arrumar  um  bode  expiatório.  E  o  PSDB

arrumou  como  bode  expiatório  a  Presidenta  Dilma,  logo  ela,  que  tem  80%  de

aprovação e cujo governo é aprovado porque gerou emprego, renda e várias obras

do PAC. Foi logo o governo federal, que tanto avançou - o governo Lula e agora o

governo Dilma -, que o governo estadual escolheu para se opor. Que o PSDB faça

isso é legítimo, pois é o real sentido da oposição, mas o que temos reclamado aqui é

que não pode acontecer de a Assembleia Legislativa, em vez de fazer uma discussão

séria, como estão fazendo os Deputados Antônio Júlio e Adelmo, aproveitar-se disso

para fazer  agitação política  contra  o governo federal.  Isso não interessa a  Minas

Gerais,  nem  ao  governo  nem  ao  povo.  Interessa  ao  Governador  Anastasia  abrir

beligerância contra o governo federal, atacar a Presidenta Dilma? Mas a Assembleia

Legislativa pode servir de bucha de canhão do governo do Estado? Isso aqui não é

um Poder independente? Ora, com que autoridade as propagandas que estão sendo

veiculadas na televisão, atacando o governo federal, foram aprovadas na Mesa da

Assembleia?  Quando?  Houve  reunião  da  Mesa,  e  vários  se  colocaram

contrariamente.  Houve  discussão  das  Lideranças,  e  vários  Líderes  se  colocaram

contrariamente, mas é feita uma propaganda para servir aos interesses do PSDB e,

mais que isso, para servir aos interesses do Senador Aécio Neves, que tem como

projeto  pessoal  ser  candidato  à  Presidência  da  República.  E  então  a  Assembleia

Legislativa é utilizada para os interesses pessoais do Senador Aécio Neves, e não
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para os interesses do Estado. O governo sequer deveria ter  interesse nisso.  Não

deveria  ser  interesse  do  governo  fazer  agitação  e  ofensas  à  Presidenta  Dilma.

Deveria ser interesse dele negociar, fazer a negociação real da dívida, e não agitação

política contra a Presidenta da  República.  Que a agitação seja  feita  por  parte do

PSDB e dos partidos de oposição, pois isso é do âmbito desses partidos e é legítimo

que façam. O povo vai ou não compreender a agitação política do PSDB contra o

governo  federal.  Mas  fazer  a  Assembleia  Legislativa,  com  recursos  públicos,

propagandas desse tipo?!

Sr.  Presidente,  peço a  V.  Exa.  que corte  o  prazo,  pois  o  Deputado Alencar  da

Silveira Jr. está me interrompendo. Aliás, é só falar em Aécio Neves, que a base do

governo  aparece.  Se  é  para  defender  o  Governador  Anastasia,  aprovar  os

requerimentos  que  interessam  a  ele  e  fazer  a  Assembleia  andar,  o  coitado  do

Governador não tem sequer base de governo.

Volto ao requerimento.  Digo  ao Deputado Alencar da Silveira  Jr.  que,  se quiser

discutir o requerimento, pode inscrever-se. Infelizmente, não posso...

Estou apenas dizendo que não posso conceder aparte. Não é isso, Sr. Presidente?

Pelo Regimento Interno, não há aparte. Se não fosse por isso, concederia aparte a V.

Exa. com o maior prazer. Não posso conceder aparte a V. Exa. porque nesta fase de

discussão do requerimento o Regimento Interno não me permite. Senão, seria um

prazer escutar V. Exa.

Sr.  Presidente,  como dizia,  nesse  projeto  do  crédito  fundiário  faltam  ações  em

Minas Gerais que possibilitem que esse programa seja executado. Ele tem trazido

vários problemas exatamente, porque não temos técnicos, não temos condições de

implementação do projeto em Minas Gerais. É um projeto que requer um técnico que

vá ao local, faça avaliação do preço da fazenda e, estabelecido o preço, veja se há

condição de produção e se o novo proprietário terá condições de pagar o crédito feito

pelo Banco do Nordeste ou pelo Banco do Brasil. Deputado Antônio Júlio, não há no

governo  de  Minas  uma  equipe  técnica  para  isso.  Novamente,  a  Emater  está

sucateada.  Um ou dois  técnicos  trabalham no Município  para  2  mil,  3  mil,  4  mil

pequenos produtores. Ou seja, fica no escritório fazendo o Pronaf, vendo se a DAP

do pequeno produtor  tem validade ou não,  ou seja,  fica emitindo DAP e fazendo
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Pronaf. Deputado José Henrique, ele não tem condições de ir à fazenda, ao local, à

pequena propriedade prestar assistência técnica, avaliar a fazenda e ver se é boa

para o banco negociar.

Essas questões não são culpa do governo federal nem da Presidenta Dilma, como

os Deputados querem fazer transparecer.  Era isso o que dizia.  O que dizia é que

existe o “Minas sem Governo” funcionando. Aí a base do governo quer dar a desculpa

de que as coisas não funcionam porque não há recurso do governo federal. Citei o

exemplo desse requerimento, mas, se discutirmos a educação, veremos que não há

recursos para fazer as mínimas coisas funcionarem, como, por exemplo, salas de

aula,  que  passam  a  ser  multisseriadas.  Ou  seja,  os  problemas  vão  aparecendo

porque não há governo que faça com que não apareçam, não é falta de recursos. O

programa desse requerimento tem recursos à vontade no Banco do Brasil e no Banco

do Nordeste. O Deputado Antônio Júlio tem recursos que não acabam mais. Digo isso

pois fui delegado do Ministério do Movimento Agrário. O Banco do Nordeste devolve

recursos. O Banco do Brasil devolve recursos. O que foi colocado é muito mais, mas

o governo do Estado não se equipa  para fazer  e receber  sequer  os  recursos do

governo  federal.  O  Nordeste  está  avançando  mais  que  Minas  porque  os

Governadores do Nordeste acreditaram no desenvolvimento. Este governo de Minas

não acreditou no desenvolvimento do Brasil. Ele achou que seria igual à época do

governo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, apenas endividar,  pagar a dívida e

depois privatizar.

O  governo  Lula  e  o  governo  Dilma  mudaram  o  Brasil.  O  País  passou  a  se

desenvolver, o governo do Estado não acompanha e continua na mesma questão:

endivida, privatiza, aumenta a dívida e, agora, reclama do governo federal. O choro é

um direito de todos, mas, por favor, vamos fazer o governo trabalhar. Ele já está aí há

mais de nove anos, e não consegue funcionar,  com o déficit  zero e o choque de

gestão. O governo precisa mudar, e não jogar a culpa na Presidenta Dilma. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio – Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, o requerimento

da Comissão de Minas e Energia solicita cópia da denúncia do operador do crédito
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fundiário e que o órgão se manifeste perante essa Comissão sobre os fatos narrados

e tome as possíveis providências aplicáveis ao caso.

É um requerimento da maior importância e que precisa ser encaminhado realmente.

Posso adiantar que a resposta já está pronta. O que o Deputado Rogério Correia

disse  é  a  realidade.  Minas  só  fica  chorando  e  lamentando  que  os  recursos  não

cheguem. Parece que Minas Gerais ficou acomodada porque não podia pedir dinheiro

ao governo federal nem mandar projeto porque Minas não tem problema. Em Minas

tudo  está  funcionando  bem,  a  segurança  pública  está  fantástica,  a  educação

melhorou e até estão criando as salas multisseriadas, em que meninos de 6 e 9 anos

estudam juntos na mesma sala, no mesmo horário, com a mesma professora. Isso é

um avanço da política de Minas Gerais.

Então, ficam lamentando porque não tiveram a coragem de montar esses projetos

para reivindicar recursos, e aqui incluo esse crédito fundiário, porque Minas também

não  tem  problema  fundiário  nenhum.  O  Iter  está  funcionando  muito  bem,  por

conseguinte o Manoel Costa fez um belo trabalho e teve até de sair de forma corrida.

Está tudo funcionando muito bem, e onde está funcionando bem o governo não põe

dinheiro. Não tem por que colocar dinheiro. Tem que colocar onde está faltando, onde

há dificuldade, onde as coisas não estão funcionando. Ali, sim, o governo tem de se

preocupar em mandar recursos para que os problemas sejam resolvidos.

Então,  esse requerimento  já  tem resposta.  Minas não pediu  o  crédito  fundiário,

Minas não apresentou projeto, Minas não apresentou nada. Por quê? Porque Minas

não tem problema. Minas Gerais  é o oásis deste mundo afora, não só do Brasil.

Como diz o Deputado Sávio Souza Cruz, vivemos em duas Minas, a Minas virtual e a

Minas real. A Minas virtual está muito bonita. Talvez esses créditos não tenham sido

vinculados nesse governo virtual, mas no governo real as coisas estão mal. As coisas

estão de mal a pior. Digo isso com muita tristeza.

Tive oportunidade de dizer ao Governador Anastasia que somos de oposição ao

governo,  mas  não  somos  de  oposição  ao  Estado  de  Minas  Gerais.  Precisamos

entender e saber separar. Digo com muita tristeza e com dor no coração que, nos

últimos 15 meses, o Estado de Minas Gerais está pagando caro pelos equívocos

cometidos durante sete anos. Equívocos que poderiam ter sido corrigidos, mas não
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foram. A base do governo aqui finge que não está acontecendo nada. Sabe que está

acontecendo.  Gosto  muito  de  dar  um  exemplo  até  repetitivo,  da  greve  dos

professores. Havia gente do governo levando a informação de que não tinha greve,

de que havia apenas três professoras em greve e só meia escola parada, que não

havia problema nenhum. Quando acordamos, quatro meses depois, o movimento já

estava  indo  para  o  lado  do  radicalismo,  com  invasão  na  Assembleia,  pessoas

acorrentadas. Só ali o governo viu a gravidade do que estávamos vivendo.

Por quê? Por causa da truculência do governo, a truculência que se implantou nas

Secretarias de Educação e de Planejamento. Puseram lá uma mulher que pensa que

manda no Brasil. Ela pensa que manda no mundo. Ela pensa que vai ficar no governo

o resto da vida, perseguindo os professores e o funcionalismo público. Ela esquece

que tudo isso é passageiro, que tudo passa. Tudo isso passa, e para ela também vai

passar. O governo tomou um rumo, e precisamos ajudá-lo. O Governador Anastasia

está perdido.  Tanto que votamos esse requerimento porque eles estão se unindo.

Tanto que vão criar mais uma secretaria para vigiar o Secretário. Por quê? Porque

cada Secretário está cuidando da sua vida, da sua política pessoal, e não, da política

do Estado. Deixaram até de fazer a política de governo para fazer política partidária

de vários partidos que compõem a estrutura do governo. O governo começa a ficar

perdido porque as coisas não acontecem, Deputado Tadeu Martins Leite. V. Exa. nos

trouxe  um  tema  grave  que  passou  desapercebido  pela  maioria  dos  Deputados,

relativo ao dinheiro da Sudene. Podemos incorporar esse tema a esse requerimento.

A Sudene manda um dinheiro para o Corpo de Bombeiros comprar um equipamento

para  a  região  da  Sudene,  para  Montes  Claros,  mas  o  governo  manda  esse

equipamento para o Triângulo Mineiro. Não podemos ficar calados diante disso. Essa

é  a  única  forma  que  temos  de  ajudar  o  Governador  a  tomar  rumo e  assumir  o

governo. Acho que ele não assumiu o governo até hoje. Penso que até hoje ele acha

que  é  Secretário  do  Aécio.  Ele  foi  um  Secretário  tão  atribulado,  Deputado  Paulo

Guedes,  que  ainda  acredita  que  é  só  Secretário,  que  não  é  Governador.  Estou

chegando a essa conclusão.

Quando  se  fala  em  crédito  fundiário,  percebemos  os  problemas  que  estão

ocorrendo em Minas Gerais.  Falam que Minas ainda não recebeu o Minha Casa,
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Minha Vida, mas não apresentaram o projeto. Os Prefeitos que o apresentaram já

estão  recebendo.  Receberam  nesta  semana  e  assinaram  os  convênios.  Muito

timidamente, algumas cidades receberam 50 moradias, 60 moradias, no máximo 100

moradias,  porque o Estado de Minas Gerais  não brigou,  não se impôs,  não está

querendo colocar recursos da forma como se deve. Não temos comando. Por que

Dilzon Melo,  quando Secretário,  conseguiu fazer  mais de 25 mil  moradias  com o

dinheiro  do governo federal? Ele correu atrás,  a Cohab era mais  ágil.  Hoje nada

funciona, nada funciona. Não adianta a base do governo ficar reclamando e fazendo

defesa. Não há defesa. Mais um exemplo claro, claríssimo do que está acontecendo

em Minas Gerais. Minas não recebe recursos para o crédito fundiário. Não recebe por

quê? Porque não correu atrás. Aqui não existem problemas, graças a Deus; isso, no

governo virtual. Todavia, no governo real, estamos de mal a pior.

Baseado nesse requerimento, que mostra a falta de investimento, há a questão da

segurança  pública.  Hoje  entrei  com  um  requerimento  para  realizarmos  aqui  um

debate sobre a desintegração do sistema de segurança pública, em especial a Polícia

Civil  e  a  Polícia  Militar.  O  governo  fez  propaganda  sobre  a  integração,  mas

precisamos  discutir  o  que  realmente  está  acontecendo,  que  é  a  desintegração.

Quando  o  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  fala  sobre  o  Independência,  ele  nos

mostra a falta de governo. O governo faz uma obra daquele tamanho, e vem alguém

do Ministério Público ou de onde quer que seja, vem a própria Polícia Militar, da qual

ele  é  comandante,  dizer  que  não  pode  haver  aquela  quantidade  de  pessoas  no

Estádio Independência, para a qual foi construído. Isso é falta de comando, é falta de

estrutura, é alguém que está deixando as coisas acontecerem para ver como fica.

Deixar acontecer para ver como fica foi muito danoso para o Brasil, até mesmo no

governo do nosso PMDB, do Sarney. O Sarney, que tinha a fala de fazermos 70%,

80%, e deixar o resto do jeito que está para ver como fica. No mundo moderno em

que hoje vivemos, neste mundo globalizado, não dá mais para governar desse jeito.

Voto esse requerimento, Presidente. Eu às vezes fico com um pouco de história,

mas  me  baseio  no  requerimento.  Mostro  que  não  se  trata  apenas  da  questão

fundiária, para a qual não há crédito, que não foi pedido e não chegou. Vários setores

do governo do Estado não tiveram coragem de buscar o dinheiro, sob alegação de
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que  Minas  não  enfrenta  problemas.  A situação  é  conflitante  com  a  propaganda.

Ocorre  o  mesmo  com  a  dívida  de  Minas.  Há  conflitos.  Estamos  discutindo  um

problema de Estado,  mas há um problema de governo,  que vendeu para  o  País

inteiro  a ideia  do  déficit  zero.  Diziam que  em Minas  não havia  problemas,  agora

aparece uma dívida de R$70.000.000.000,00.

Essas discussões são importantes para verificarmos o sistema e darmos um alerta

ao governo de Minas. O governo está muito preocupado com as eleições deste ano.

Só está preocupado com as eleições. Estão preocupados com quem vão matar - se é

do PMDB ou do PT -, em que investir, em que gastar dinheiro. No entanto estão-se

esquecendo  de  governar.  Minas  precisa  de  governo.  Infelizmente,  estamos  sem

governo.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como já foi

dito  pelos  Deputados  Antônio  Júlio  e  Rogério  Correia,  ao  encaminhar  esse

requerimento, que solicita informações à Delegacia do Ministério de Desenvolvimento

Agrário  em  Minas  Gerais  sobre  a  denúncia  apresentada  pelo  Sr.  Wagner  Luiz

Macencini, operador local do crédito fundiário, ou seja, o requerimento solicita que o

órgão se manifeste  perante  esta  Comissão sobre  os  fatos  narrados  e indique  as

possíveis providências aplicáveis ao caso, quero aproveitar esse assunto, Deputado

Adelmo, para dizer que precisamos alertar o governo sobre o que está acontecendo

na área fundiária em Minas Gerais. Nos últimos anos, a regularização fundiária ficou

quase parada. Isso só não ocorreu nas páginas de jornais,  nos escândalos e nas

operações; houve uma grande operação de vendas de terras devolutas no Norte de

Minas.  Mas  aqueles  que  precisam  regularizar  sua  pequena  propriedade  não

conseguem apoio do governo e dos órgãos governamentais.

Falo isso porque tenho vivido, no Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha, o

problema de cada um, a começar pelos assentamentos de reforma agrária. Vejo a

morosidade  do  Incra  e  dos  órgãos  ambientais  do  Estado.  Há  assentamentos  de

reforma agrária, cujos recursos estão depositados em conta do Banco do Brasil há 15

anos, mas não se consegue construir a moradia, porque não há licença ambiental.

Deputado Adelmo, quando critiquei  aqui o programa Minha Casa, Minha Vida, a
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Presidente  Dilma  lançou  o  programa  Minha  Casa,  Minha  Vida  rural,  que  libera

R$25.000,00 para construção de casas na zona rural, e o beneficiado paga apenas

R$1.000,00, em quatro parcelas  de R$250,00, depois  de a casa estar  pronta.  No

entanto, o programa não consegue sair do papel, porque no Norte de Minas e no Vale

do  Jequitinhonha,  as  pessoas  não  têm  escrituras,  todo  mundo  é  posseiro.  E  os

órgãos  que  cuidam  disso  em  Minas  não  conseguem  tirar  os  projetos  do  papel.

Ouvimos falar, falar, falar, mas ninguém age.

Agora, espero que o Secretário Wander Borges, que acaba de assumir a Secretaria,

tenha sucesso nessa empreitada. Temos de buscar uma forma de ajudá-lo a resolver

esse  problema nessas  regiões.  Às  vezes,  o  investimento  não  chega,  como bem

colocou aqui o Deputado Antônio Júlio, porque não há projeto. Minas não faz projeto,

Minas perde o tempo inteiro apenas discutindo os problemas localizados e pessoais.

O Deputado Antônio Júlio tem razão: os Secretários têm que tirar a bunda da cadeira,

assumir  o seu papel  de Secretários  de Estado, encarar  os problemas e não ficar

apenas fazendo políticas paroquiais em suas bases, que é o que vemos na maioria

dos  casos.  O  Estado,  realmente,  precisa  ser  governado.  Tem  razão  o  Deputado

Antônio Júlio. O Governador tem de sair da posição de Secretário, pois ele não é

mais  Secretário  de  Aécio,  ele  é  o Governador  de Minas.  E,  se  é Governador  de

Minas, tem de agir, de fato, como Governador, e exigir que seus Secretários façam o

dever de Casa, para que Minas possa receber mais recursos federais.

Agora,  no  Norte  de  Minas,  abriu-se uma superintendência  da  Caixa  Econômica

Federal. A Superintendente, muito bem-intencionada, querendo ajudar a implementar

os programas,  ajudar  os  Municípios,  liberar  os  recursos,  mas o processo sempre

emperra, Deputado Adelmo, em um problema localizado: ”Ah, não tem titulação. Ah,

não tem escritura. Ah, não tem licença ambiental”. Aqui, as coisas não têm comando,

o Estado está sem comando. Todo o mundo manda e, ao mesmo tempo, ninguém

manda. Ninguém sabe quem manda, ninguém sabe quem obedece. Então, está na

hora de colocarmos os pingos nos is, para podermos exigir, para que, inclusive, a

base do governo desta Casa passe a se entender, porque aqui eles se esqueceram

de defender o governo, de vir ao Plenário votar.

Quando os Deputados da base aparecem aqui, é para criticar a Dilma, que está
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fazendo um belíssimo trabalho, aliás, com 80% de aprovação até em Minas. Portanto,

eles estão fora do foco, do assunto e da hora. Estão perdidos em um projeto do ex-

Governador Aécio Neves, que quer virar Presidente da República. Com esse projeto,

eles esqueceram que Minas Gerais precisa ser governada, que o Estado precisa ser

conduzido. E o Governador fica em uma situação muito difícil. A base não está aqui,

no momento, pode-se ver que só há quatro parlamentares neste Plenário. Eles só

vêm ao Plenário, como disse o Deputado Rogério Correia, quando falam do Aécio. Se

citar o Aécio, eles descem e vêm correndo para cá. Parece que o que importa é o

bem-estar do Aécio. Esquecem que o Estado enfrenta problemas: o Norte de Minas

está  paralisado;  os  órgãos  ambientais  não  deixam  muita  coisa  acontecer;  está

paralisado o Projeto Jaíba; o Minha Casa, Minha Vida rural tem de sair do papel; tem

de ser feita a regularização fundiária das terras devolutas; e o pequeno posseiro do

Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha precisa da sua titulação para conseguir

crédito nos bancos, para fazer  seu financiamento e ter  acesso aos programas do

governo. Isso o governo não sabe; nisso ele não anda; e isso ele não faz, Deputado

Adelmo Carneiro Leão. Por isso requerimentos como esse têm de chegar a esta Casa

para que possamos fazer essa chamada e uma discussão mais aberta.

Há pouco, o Deputado Alencar da Silveira Jr. fez um apelo à Mesa para que seja

colocado um dos seus projetos em pauta e se discutam vários assuntos pendentes

nesta Casa. Também tenho vários projetos aqui que precisam ser discutidos, como o

que regulamenta a situação dos taxistas em Minas Gerais. Ou seja, os projetos que

interessam ao povo ficam parados, não vêm para o Plenário. Alencarzinho, temos de

somar  forças  na  Mesa e cobrar  para  que os  projetos  de  interesse da população

possam ser pelo menos discutidos,  já  que não podem ser  votados,  já  que existe

ordem suprema de alguém que manda, de alguém que aponta o dedo,  de algum

segmento  que pede  que as coisas  não aconteçam  nesta  Casa.  Espero  que pelo

menos os projetos venham para o Plenário.  Assim poderemos saber quem vota a

favor e quem vota contra o povo. Agora, não podemos deixar que os projetos fiquem

paralisados nas comissões, sem parecer, sem andamento, sem chegar ao Plenário.

Vamos  começar  a  levantar  essas  discussões  na  Mesa.  E  vamos  iniciar  essas

discussões pelo  nosso projeto  que discute a questão do transporte rodoviário  em
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Minas Gerais.

As  questões  precisam  ser  discutidas,  apresentadas  e  esclarecidas.  Temos  de

acabar com os cartéis que ainda mandam em Minas Gerais e ditam regras até nesta

Casa. Por isso vamos fazer com que esses projetos possam pelo menos chegar ao

Plenário. Quem for contra que vote contra; quem for a favor que vote a favor.

O Alencarzinho falou  das sacolinhas plásticas.  O Deputado Sargento Rodrigues

falou da CPI para discutir a questão do cartel dos bingos. Há 10 anos, esta Casa não

faz uma CPI. Que medo é esse de discutir? Qual é o problema de abrir uma CPI? Por

que o Governador tem tanto medo de CPI? Por que o Aécio tem tanto medo de CPI?

Eles não gostam de tantas CPIs no Congresso? Deveriam deixar fazermos uma CPI

nesta Casa. Há 10 anos, tentamos fazer uma CPI nesta Casa, mas não conseguimos.

Tentamos  conseguir  assinaturas  para  criar  a  CPI  do  IEF,  sobre  a  operação  que

culminou na prisão do Presidente do IEF, que formou uma gangue para extorquir

dinheiro dos produtores da região, mas infelizmente essa CPI também não foi para a

frente.

Esta Casa precisa assumir o seu papel. Não deve ter medo de discutir problemas,

constituir CPIs, votar projetos de interesse da população, discutir os problemas do

transporte,  dos  taxistas,  que  estão  sendo  perseguidos  em  Minas  Gerais  e  não

conseguem  mais  transportar  seus  passageiros,  porque  cinco  empresas  ditam  as

regras para o setor em Minas Gerais. Essas questões precisam ser discutidas, ditas e

esclarecidas, e esta Casa precisa se posicionar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão – Sr. Presidente e caros colegas, os Deputados

Rogério Correia, Antônio Júlio e Paulo Guedes já fizeram considerações importantes

sobre  a  necessidade de aprovarmos  esse requerimento  que trata  da  questão do

crédito fundiário em nosso Estado. Também faço das palavras desses Deputados as

minhas,  para  reconhecer  como  necessária  a  aprovação  desse  requerimento.

Deputado  Rogério  Correia,  também  é  necessário  debatermos  urgente  e

profundamente a questão fundiária em nosso Estado. Esse requerimento tratará de

uma questão marginal diante dos desafios da questão fundiária em nosso Estado.
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Vemos somente reclamações feitas aqui. Algumas, aliás, em posição de bravata.

Na verdade, fizeram mais bravata do que reclamações aqui. Falar da Dilma como foi

dito  aqui  é  absolutamente  inaceitável,  incompreensível  e  dispensável.  Deputado

Duarte Bechir, imagine só: neste momento da nossa história estamos discutindo uma

questão extremamente importante para o Brasil, que é a questão das dívidas, que,

logicamente, interfere sobre todos esses problemas. Na verdade, temos de resolver o

problema de um acordo feito em 1998. Aqui vejo muitas pessoas com a ideia de que

o acordo foi ótimo. Hoje mesmo vi um Deputado tucano dizer que o acordo foi ótimo

naquele momento, no dia em que foi feito, porque a proposta de correção era melhor

naquele momento. Mas pergunto: onde está a inteligência desse pessoal, meus caros

Deputados? Deputado João Leite, onde está a inteligência de alguém que faz uma

proposta, um acerto, um acordo para valer por 30 anos, mas que, na verdade, só é

bom no dia do acordo? Porém, vêm aqui todos com bravata dizendo que agora a

culpa é da Presidenta da República, mesmo passados já 12 anos do acordo.

Ora, estão falando isso para quem? Como está sendo tratado o povo de Minas

Gerais?  Como  idiota?  Vamos  parar  com  bravata.  Tratarei  aqui  de  uma  questão

importante.  Também dirão:  “Olha,  está suspensa,  está extinta  a nossa comissão”.

Deputado Rogério Correia, até compreendo a sua posição. Aliás, fiz um apelo a V.

Exa.  para  que  assinasse  esse  documento,  do  mesmo modo  ao  Deputado  Sávio

Souza  Cruz.  Acredito  que  seja  importante  darmos  continuação  à  comissão,  pois

temos muito o que fazer, muito o que estudar e muito o que revelar.

Deputado Duilio de Castro, imagine que nessa comissão, depois de três ou quatro

meses  em  que  aprovamos  cinco  requerimentos  pedindo  informações  relativas  às

dívidas  do  Estado  com  a  União  e  com  a  Cemig,  somente  ontem  eles  foram

aprovados. Aí vêm dizer que o problema agora é a Oposição. Não venham culpar o

Deputado Rogério Correia nem o Deputado Sávio Souza Cruz – por  sinal,  esses

Deputados já assinaram o requerimento.

Portanto,  apelo  veementemente  para  revitalizarmos  a  comissão,  já  que  os

requerimentos  foram  assinados  ontem,  permitindo-nos,  assim,  ter  as  informações

necessárias para tratarmos a questão da dívida, que é extremamente importante.

Queremos  tratar  dessa  questão  com  muita  seriedade,  com  muito  vigor,  mas  é
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preciso que tenhamos informações também. Como podem vir aqui falar da crueldade

da Presidenta da República, de retaliação do governo federal em relação a Minas em

função dessa dívida? Como? Pergunto a esses acusadores, a esses detratores do

governo quando foram à Presidenta Dilma, ao Ministério da Fazenda,  ao governo

federal propor qualquer renegociação. Também não venha com essa bravata de que

tem de fazer. Nem lá começamos ainda a discussão. Só iniciamos o debate sobre a

dívida.

É  preciso  que  tenhamos  informações  consistentes  e  corretas.  Os  números

fornecidos  para  nós  são  divergentes.  E  números  divergentes,  matematicamente,

indicam que existem erros de um, de outro ou de todos. Por isso é importante termos

as  informações  que  pedimos.  Com  elas,  aí,  sim,  poderemos  levar  propostas

consistente  ao  governo.  É  claro  que,  de  imediato,  podemos  levantar  muitos

problemas que podem e devem ser corrigidos.

Quero aqui dar um testemunho para aquelas pessoas que vieram aqui falar mal da

Dilma. Vocês pensam que alguém, entre os que fazem parte desse pessoal que veio

aqui para falar mal pode resolver o problema da dívida? Não pode, não! Pode ajudar,

sim, contribuindo com as informações corretas e precisas. Dessa forma, sim. Pode o

governo federal. Tenho a mais plena convicção de que a nossa Presidenta Dilma virá

em socorro de Minas para consertar esse erro grave cometido nesse acordo absurdo,

indecente para Minas Gerais. Foi feita uma negociação que coloca Minas Gerais de

joelhos perante essa dívida ou Minas de joelhos perante a União. Não é um governo

contra o outro. Não é nem o governo do Anastasia contra o governo da Dilma, mas,

sim, o acordo feito no passado em que estavam conjugados, no Congresso Nacional,

na Presidência da República, no governo de Minas, os tucanos, os três. Também não

estou aqui para condená-los não, mas não venham aqui dizer que a culpa é da Dona

Dilma! Não! A solução do problema aqui é da Dona Dilma. Eventualmente, pode ficar

para  daqui  a  10,  20  anos.  Inexoravelmente,  em 2028,  alguém tem de resolver  o

problema;  mas quem pode antecipar  a  solução é,  felizmente,  quem está hoje  na

Presidência da República, que tem a sensibilidade de fazer a revolução que nenhum

outro Presidente da República ousou fazer: enfrentar o sistema financeiro nacional e

internacional. Que Presidente na história do Brasil ousou determinar aos seus bancos
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oficiais a redução de juros para a classe média, para os consumidores, como fez a

Dilma em relação à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil? E, por tabela,

impôs aos bancos privados o mesmo caminho, pois, caso contrário, todos nós iríamos

para os bancos oficiais, pois é lá que encontraremos guarida, o crédito mais baixo, os

recursos.  O  Deputado  Rogério  Correia  já  disse  que  existem  recursos  muito

significativos para investimento neste País. O que é preciso são os projetos.

Volto ao assunto deste requerimento com relação à questão fundiária. Sei que a

aspiração de todos os brasileiros,  dos trabalhadores do campo,  dos posseiros  do

nosso  Estado,  Bechir,  é  terem  a  titulação  do  seu  pedacinho  de  terra.  Então,  a

regularização fundiária passa a ser algo para atender aos sonhos dos trabalhadores

que estão na terra, dos posseiros que estão lá há anos, há gerações seguidas. Mas

quero aqui levantar um temor - o Paulo Guedes expõe essa questão -, mas é o temor

de  que  essas  propriedades,  ao  serem  regularizadas,  tituladas,  Deputada  Luzia

Ferreira,  passem  a  ser  produtos  da  especulação  do  interesse  econômico.  Aí,  o

posseiro que está lá, há 40 anos lavrando a sua terra, sem acesso ao crédito, ao tê-lo

poderá ter a sua propriedade, agora titulada, vinculada ao financiamento. Depois, em

função dessa amarração, pode perder a oportunidade de ter a sua terra, entregando-

a em função desses financiamentos.

Gostaria muito que tratássemos dessa questão, para que nenhuma terra titulada

fosse  fruto  de  especulação  e  entregue  ao poder  econômico  do  nosso Estado.  É

importante garantir a titulação, mas como uma propriedade definitiva e nunca passível

de ser um produto de mercado a ser entregue aos interesses do sistema financeiro.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Incra-MG pedido de informações sobre o processo de titulação dos

produtores rurais  que residem nos assentamentos de  Três Rios,  no Município de

Manga. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja

encaminhado à Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco e ao
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Incra-MG pedido  de  informações  sobre  a  assistência  prestada aos  afetados  pela

Barragem de Janaúba, tendo em vista relatos apresentados durante audiência pública

da Comissão.  Em votação,  o requerimento.  As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Incra-MG  pedido  de  informações  sobre  o  cronograma  de

cadastramento  das  famílias  afetadas  pela  construção  da  Barragem  de  Janaúba,

tendo em vista o adiamento do início de tal cadastramento, conforme relatos feitos

durante audiência  pública realizada pela Comissão no Município de Janaúba.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Companhia  de  Desenvolvimento  do  Vale  do  Rio  São  Francisco

pedido  de  informações  sobre  o  processo  de  indenização  dos  afetados  pela

construção da Barragem de Janaúba, em especial sobre o fundo constituído para tal

finalidade,  tendo  em  vista  relatos  apresentados  durante  audiência  pública  da

Comissão, que dão conta do pagamento de valores irrisórios ou da não indenização

aos afetados pela mencionada barragem. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais em que pleiteia seja solicitada

ao Conselho Municipal de Política Urbana do Município de Belo Horizonte cópia da

ata  da  reunião  em  que  foi  aprovada  a  construção  de  dois  empreendimentos

hoteleiros,  Bristol  Stadium Hotel  e  Hotel  Go Inn,  bem como cópia  dos  pareceres

jurídicos  que  demonstrem  a  legalidade  de  tal  construção.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  de  Minas  e  Energia  pedido  de  informações  sobre  a

qualidade do fornecimento de energia elétrica em assentamentos de reforma agrária

nos Municípios de Manga, Juvenília, Montalvânia, Matias Cardoso e outros da Região
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Norte  Mineira,  tendo  em  vista  relatos  sobre  a  precariedade  desse  serviço,

apresentados  durante  audiência  pública  realizada  pela  Comissão.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  Público  do  Estado  de  São  Paulo  pedido  informações

sobre a atuação, em Minas Gerais, das empresas denunciadas pelo referido órgão, a

saber: Nutriplus, SP Alimentação, Geraldo J Coan, De Nadai, Sistal e Terra Azul. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Companhia  de  Desenvolvimento  do  Vale  do  Rio  São  Francisco

pedido  de  informações  sobre  o  processo  de  desapropriação  de  terras  para  a

instalação do Projeto  Gorutuba,  conforme relatos  apresentados  durante  audiência

pública da Comissão,  sobre o pagamento de indenizações irrisórias na época das

desapropriações. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente em que solicita sejam encaminhados

à  Prefeitura  do  Municipal  de  Porteirinha  as  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião

Extraordinária  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  realizada  no  Município  de

Janaúba, em 1º/3/2012, e pedido de informações sobre denúncia de contaminação

ambiental  provocada  por  despejo  de  resíduos  em  cursos  d'água.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado

ao Presidente do Sindicato Rural do Município de Patrocínio pedido de providências

com vistas à apuração de denúncias sobre a falta  de acessibilidade das pessoas

portadoras de  deficiência  física  nas  dependências  do  Parque de Exposições.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  que  solicita  seja
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encaminhado às redes de TV e rádio privadas com atuação no Estado pedido de

providências com vistas à veiculação de campanha que ressalte a importância do

serviço  190,  da  PMMG,  salientando  os  graves  prejuízos  causados  pelos  trotes

rotineiros recebidos na Central de Atendimento da citada corporação. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em que  solicita  seja  encaminhado à

Logiguarda - Guarda de Veículos e Equipamentos Ltda. pedido de informações, com

cópia dos documentos que menciona, sobre o critério de repartição do produto da

venda  de  veículos  levados  em  hasta  pública.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública  em  que  pleiteia  seja

solicitada à Prefeita Municipal de Contagem, ao Procurador-Geral do Município e ao

Secretário de Fazenda Municipal cópia do contrato de renegociação da dívida pública

desse Município com a União, celebrado no final dos anos 90, início dos anos 2000,

bem como informações  sobre  os  valores quitados nos  últimos anos  e  os  valores

restantes para a quitação total da referida dívida.  Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado  Marques Abreu em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  do  Esportes  pedido  de  informações  acerca  dos  recursos  federais

destinados  a  projetos  esportivos  desenvolvidos  no  âmbito  de  universidades

brasileiras, notadamente sobre o montante de recursos repassados a este título ao

Estado  nos  últimos  doze  meses.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Luiz Carlos Miranda em que solicita seja o Projeto de

Lei nº 2.050/2011 distribuído à Comissão de Saúde. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Adalclever Lopes em que solicita seja o Projeto de Lei
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nº 728/2011 distribuído à Comissão de Transporte. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião a Indicação

nº  34/2011,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome do  Sr.  Augusto  Monteiro

Guimarães para  o  cargo de Presidente  da  Fundação Ezequiel  Dias  -  Funed -,  a

Indicação nº  35/2011,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome do Sr.  Eugênio

Ferraz para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais,

e a Indicação nº 37/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Anali de

Rezende  Peixoto  para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação  e  os

Requerimentos nºs 2.130, 2.157 e 2.158/2011, apreciados na extraordinária realizada

ontem, à noite; informa, ainda, que fez retirar também os Requerimentos nºs 339,

606, 725, 747, 748, 768, 809 e 1.312/2011 e a

Indicação nº 38/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Andréa

Pereira  da  Silva  para  compor  o  Conselho  Estadual  de Educação,  a  Indicação nº

39/2012,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome  da  Sra.  Maria  do  Carmo

Menicucci de Oliveira para compor o Conselho Estadual de Educação, a Indicação n°

41/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Lázaro de Assis Pinto para

compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação,  a  Indicação  nº  42/2012,  feita  pelo

Governador do Estado, do nome do Sr. José Eustáquio Machado Coelho para compor

o Conselho Estadual de Educação, e a Indicação n° 4 3/2012, feita pelo Governador

do Estado, do Nome do Sr. José Francisco Soares para compor o Conselho Estadual

de Educação, apreciadas na extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Vem à Mesa o requerimento do Deputado Duarte Bechir em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que as Indicações nºs 57, 58 e

59/2012 sejam apreciadas em segundo lugar,  nessa ordem, entre as matérias em

fase de discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  A Presidência

verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que há para a discussão

das matérias constantes na pauta.
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Indicação n° 36/2012, feita pelo Governador do Esta do, do nome do Sr. Mário Neto

Borges para o cargo de Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a

indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Indicação n° 57/2012, feita pelo Governador do Esta do, do nome do Sr. Márcio Eli

Almeida Leandro para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão.

Indicação n° 58/2012, feita  pelo Governador do Esta do, do nome do Sr.  Hubert

Brant  Moraes  para  o  cargo  de  Diretor  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. Em

discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Indicação  n° 59/2012,  feita  pelo  Governador  do  Esta do,  do  nome  do  Sr.  Ilmar

Bastos para o cargo de Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Em

discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem

O Deputado Bosco - Sr. Presidente, agradeço a oportunidade. Aproveitando essa

mudança de fase, quero aqui rapidamente fazer uma referência. Havíamos inscrito

para fazer uso da tribuna na reunião da tarde de hoje, porém, em virtude do grande

número de oradores inscritos, não foi possível a nossa participação. Sr. Presidente, o

assunto que iríamos levar  à  tribuna é  a  questão de um novo projeto que vamos

apresentar, se Deus quiser, amanhã, na próxima reunião, que estabelece diretrizes

para a inclusão do ensino de música nas escolas da rede estadual de Minas Gerais.

Já existe a Lei Federal nº 11.769, que foi instituída em agosto de 2008 até mesmo por

um parlamentar que era Deputado Federal, mas que agora está nesta Casa como

Deputado  Estadual,  o  Deputado  Elismar  Prado.  Queremos  ampliar  ainda  mais  a

abrangência e a eficácia dessa lei em relação a Minas Gerais. O nosso projeto tem

esse objetivo. Queremos, e acreditamos nisso, que esse projeto alcançará para todos

os  853  Municípios  de  Minas  Gerais,  sobretudo  promovendo  a  oportunidade  e  o

acesso dos nossos alunos de Minas Gerais, quer sejam das escolas estaduais, quer

sejam  das  escolas  municipais,  para  que  tenham  essa  grande  oportunidade  de
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aprender música. Tenho certeza de que por aí estaremos revelando grandes talentos

por todo o Estado. Não poderia, Sr. Presidente, deixar de destacar aqui a presença

de três grandes parceiros desse projeto em Minas Gerais. Destaco a dupla Don e

Juan, que está aqui acompanhando esta nossa reunião. Don e Juan é uma dupla

sertaneja de sucesso, uma dupla mineira que já tem 25 anos de estrada e, acima de

tudo,  é de Varginha,  terra sagrada de Dilzon Melo. Portanto,  Don e Juan,  é uma

satisfação e alegria poder não só tê-los na Assembleia, mas, acima de tudo, vê-los

dando esse apoio  à  música  e  à  cultura  em Minas  Gerais.  Agradecendo-lhes,  eu

também agradeço ao Prof. Roberto Bittar, saudando-o. O Prof. Roberto Bittar também

é um grande exemplo de culto à música, essa arte tão importante em Minas Gerais,

desenvolvendo um projeto interessante, sobretudo com as crianças, principalmente

de uma forma voluntária. Bittar, é uma satisfação saber que Minas Gerais conta com

pessoas valiosas, preciosas e importantes. Então temos o exemplo do Bittar, da dupla

Don e Juan e dos parlamentares desta Casa que sempre apoiaram a cultura e a

música,  como  o  Deputado  João  Leite  e  todos  os  companheiros  que  sabem  da

importância  da  música,  sobretudo  no  aprendizado,  principalmente  nas  escolas,

buscando  o  equilíbrio  das  nossas  crianças  e  dos  nossos  jovens.  Então,  Sr.

Presidente, deixaremos para apresentar esse projeto na próxima reunião. Fica aqui o

nosso registro e o nosso muito obrigado, mais uma vez, a essa grande dupla Don e

Juan e ao Prof. Roberto Bittar, pela grande contribuição que nos têm dado. Era o que

tinha a dizer. Obrigado.

O Sr.  Presidente (Deputado Duarte Bechir)  -  A Presidência verifica,  de plano,  a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

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

em turno único, das Indicações nºs 44 a 46, 48 a 51, 53 a 55 e 61/2012 e do Veto

Parcial à Proposição de Lei nº 20.846, uma vez que permaneceram em ordem do dia

por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de logo mais,  às  20 horas,  e  convocando as  Deputadas e os  Deputados para  a
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ordinária de amanhã, dia 19, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do

dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/4/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Celinho do Sinttrocel

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  1º  Painel:

Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras

do Sr. Presidente - Palavras do Secretário Carlos Pimenta - Palavras do Sr. Olavo

Machado Júnior - Palavras do Sr. José Reginaldo Inácio - 2º Painel: Composição da

Mesa -  Registro de presença - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos -

Palavras do Sr. Luiz Aubert Neto - Palavras do Sr. Agnaldo Diniz - Palavras do Sr.

Marco  Antônio  Rodrigues  da  Cunha  -  Palavras  do  Sr.  Gilson  Luiz  Reis  -

Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à realização do ciclo de debates “Em

defesa da produção e do emprego - contra a desindustrialização”.

1º Painel

Composição da Mesa

O locutor  - Convidamos a tomar  assento à Mesa para o 1º  Painel  o Exmo. Sr.

Deputado  Carlos  Pimenta,  Secretário  de  Estado  do  Trabalho  e  Emprego,

representando o Governador do Estado, Antonio Anastasia; a Exma. Sra. Deputada

Federal Jô Moraes; os Exmos. Srs. Deputado Federal Weliton Prado; Geraldo Flávio

Vasques, Procurador-Geral de Justiça Adjunto, representando o Procurador-Geral de

Justiça,  Alceu  José  Torres  Marques;  e  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  Vice-

Presidente  da  Comissão  de Transporte  desta  Casa;  a  Exma.  Sra.  Andrea  Abritta

Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado; e os Exmos. Srs. Olavo Machado

Júnior, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais; Gustavo

Persichini,  Superintendente  Geral  da  Associação  Mineira  de  Municípios,

representando o Presidente Ângelo José Roncalli de Freitas; José Reginaldo Inácio,

Secretário  Regional  da  Terceira  Secretaria  da  Região  Sudeste  da  Confederação
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Nacional  dos  Trabalhadores  -  CNTI  -,  representando  o  Presidente  José  Calixto

Ramos; e Fábio Veras, Secretário Adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Registro de Presença

O locutor -  Registramos a presença dos Exmos. Srs. Vereador Tarcísio Caixeta;

Roberto Luciano Fagundes, Presidente da Associação Comercial e Empresarial de

Minas; Domingos Francisco de Castro, Vice-Presidente da Ciemg; Edwaldo Almada

de  Abreu,  Vice-Presidente  da  Fiemg;  Luiz  Carlos  Dias  Oliveira,  também  Vice-

Presidente da Fiemg;  Marcílio César de Andrade, Presidente da Fundação Centro

Tecnológico de Minas Gerais; Luiz Carlos Motta Costa, Diretor-Presidente do Diário

do Comércio;  João Batista  Nunes Nogueira,  Presidente  da Fiemg Regional  -  Alto

Paranaíba;  Adson  Marinho,  Presidente  da  Fiemg Regional  -  Pontal  do  Triângulo;

Flávio Roscoe Nogueira, Presidente do Sindicato das Indústrias Têxteis de Malhas do

Estado de Minas Gerais; Ralph Luiz Perrupato, Presidente do Sindicato das Indústrias

da Cerâmica para Construção e Olaria no Estado de Minas Gerais; e Ramon Alves do

Amaral, Presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova

Serrana; da Exma. Sra. Patrícia Vinte di Iório, Presidente do Sindicato das Indústrias

Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Sabará; dos Exmos. Srs. Eduardo

Caram  Patrus,  Presidente  do  Sindicato  das  Indústrias  de  Ferroligas  e  de  Silício

Metálico no Estado de Minas Gerais; Raymundo de Almeida Vianna, Presidente do

Sindijóias; Rogério Soares Lima, Presidente do Sindicato das Indústrias de Bolsas e

Cintos do Estado de Minas Gerais; Alberto José Salum, Presidente do Sindicato da

Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais; Jânio Gomes Lemos,

Presidente do Sindicato da Indústria de Calçados no Estado de Minas Gerais; Adelmo

Pércope Gonçalves, Presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem

no Estado de Minas Gerais;  e  Jéferson Bachour  Coelho,  Presidente  do  Sindicato

Intermunicipal  das  Indústrias  Metalúrgicas,  Mecânicas  e  de  Material  Elétrico  de

Ipatinga; da Exma. Sra. Scheilla  Nery de Souza Queiroz,  Presidente do Sindicato

Intermunicipal  das Indústrias  de  Serralheria;  e  dos  Exmos.  Srs.  Bruno Magalhães

Figueiredo, Presidente do Sindicato Intermunicipal da Indústria de Sorvetes; Carlos

Alberto  Passos  Villefort,  Presidente  do  Sindicato  das  Indústrias  Metalúrgicas,

Mecânicas  e  de  Material  Elétrico  de  Vespasiano  e  Lagoa  Santa;  Carlos  Alberto
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Teixeira de Oliveira, Presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças - Ibef

-; e Carlos Alberto Homem, Presidente do Sindicato do Mobiliário e de Artefatos de

Madeira no Estado de Minas Gerais. Registramos também a presença das seguintes

entidades: Força Sindical; Sindicato dos Químicos; Sindicato dos Calçados; Sindicato

da Saúde de Almenara; Sindicato da Saúde de Governador Valadares; Sindicato dos

Metalúrgicos de Santa Rita do Sapucaí; Sindicato da Construção Civil de Contagem;

Federação dos Bancários  de Minas Gerais;  Federação dos Urbanitários de Minas

Gerais; trabalhadores rurais de Barbacena; Federação dos Trabalhadores Rurais do

Estado; rodoviários de Barbacena; Sindigráficas de Juiz de Fora; eletricitários, setores

de  calçados  e  confecções,  agentes  de  saúde,  grupos  de  mulheres  e  de  jovens,

representantes de vendas de medicamentos, rodoviários e trabalhadores do serviço

público de Juiz de Fora; ferroviários de Belo Horizonte; Sindicato dos Bancários de

Varginha; Sindicato do Vestuário de São Gonçalo do Pará; Sindicato de Alimentação

de  Três  Corações;  Sindicato  dos  Professores  da  Rede  Particular;  Sindicato  dos

Metalúrgicos  de  Betim;  Sindicato  dos  Metalúrgicos  de  Lavras;  Sindicato  dos

Metalúrgicos  de  Sabará;  Sindicato  dos  Auxiliares  de  Educação  de  Minas  Gerais;

Sindicato  dos  Servidores  Públicos  de  Divinópolis;  Sindicato  dos  Vigilantes  de

Uberaba; metalúrgicos e trabalhadores de arte e “hip hop” de Uberaba; Sindicato dos

Trabalhadores  de  Educação  de  Uberaba;  Sindicato  dos  Rodoviários  de  Coronel

Fabriciano;  Sindicato  dos  Comerciários  de  Belo  Horizonte;  Sindicato  dos

Comerciários de Juiz de Fora; Sindicato das Bebidas de Belo Horizonte; Sindicato do

Vestuário de Formiga; Sindicato do Vestuário de Varginha; Sindicato do Vestuário de

Três Corações; Sindicato dos Trabalhadores de Joias de Belo Horizonte; Federação

dos  Trabalhadores  do  Vestuário  de  Minas  Gerais;  Associação  dos  Comerciários

Aposentados; Associação dos Aposentados do Setor do Vestuário de Belo Horizonte;

Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais; Sindicato Nacional dos Aposentados; e

Sindicato dos Servidores Públicos. Registramos ainda a presença dos Exmos. Srs.

Michel Aburachid, Presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado de

Minas Gerais; Vicente de Paula Aleixo Dias, Presidente do Sindicato das Indústrias

Gráficas do Estado de Minas Gerais; Welington Mumic, Presidente do Sindicato da

Indústria  de  Curtimento  de  Couros  e  Peles  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Sésyom
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Horeb Cerqueira, Presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e

de Material  e Elétrico de Santa Luzia; Teodomiro Diniz, Vice-Presidente da Fiemg;

Arquimedes Wagner Brandão de Oliveira, Presidente do Sindicato das Empresas de

Processamento  de  Dados,  Informática,  Software  e  Serviços  em  Tecnologia  da

Informação  do  Estado  de  Minas  Gerais;  e  Hélio  Rabelo,  Secretário  Adjunto  de

Trabalho e Emprego do Governo de Minas.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O locutor - Com a palavra, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis

Pinheiro.

Palavras do Sr. Presidente

Saúdo o Exmo. Sr. Secretário de Estado do Trabalho e Emprego, querido amigo,

Carlos Pimenta, representando o Governador do Estado, Antonio Anastasia; a Exma.

Sra. Jô Moraes, querida amiga e brilhante Deputada Federal; o Exmo Sr. Deputado

Federal,  guerreiro, Weliton Prado; o Exmo Sr. Procurador-Geral de Justiça Adjunto

Jurídico, Dr. Geraldo Flávio Vasques, representando o Procurador-Geral de Justiça,

Dr.  Alceu  José  Torres  Marques;  o  Exmo.  Sr.  Vice-Presidente  da  Comissão  de

Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  -

parabéns,  Deputado Celinho,  coordenador  dos  trabalho  neste ciclo  de debates;  a

Exma Sra. Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, Dra. Andrea Abritta

Garzon Tonet;  o  Exmo Sr.  Presidente  da  Federação das  Indústrias  do  Estado de

Minas Gerais, amigo Olavo Machado Júnior; o Exmo. Sr. Superintendente Geral da

Associação  Mineira  de  Municípios,  Dr.  Gustavo  Persichini,  representando  o

Presidente Ângelo Roncalli de Freitas; o Exmo. Sr. Secretário Regional da Terceira

Secretaria da Região Sudeste da Confederação Nacional dos Trabalhadores - CNTI -,

José Reginaldo Inácio, representando o Presidente José Calixto Ramos; o Exmo. Sr.

Secretário  Adjunto  de  Desenvolvimento  Econômico,  Fábio  Veras.  Quero  saudar

também, de forma carinhosa, os coautores do requerimento que deu origem a este

evento relevante, Deputados Luiz Carlos Miranda e Duarte Bechir; e também saúdo,
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de forma afetuosa e  respeitosa,  os  líderes sindicais,  os  trabalhadores  mineiros  e

brasileiros e os líderes empresariais. Estendo os cumprimentos às Deputadas e aos

Deputados desta Casa de vocês, desta Casa de Minas. Cumprimento a imprensa,

sempre vigilante, atuante, que participa ativamente desses momentos extraordinários

deste Parlamento sagrado do povo mineiro.

Senhoras e  senhores,  o debate  que hoje esta Assembleia  Legislativa  de  Minas

Gerais promove contempla um grave desafio da conjuntura econômica brasileira e

que  será  objeto,  nos  próximos  dias,  de  audiências  públicas  nas  Comissões  de

Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais do Senado da República. Esperamos,

portanto,  que  os  frutos  de  nossas  análises  e  reflexões  sejam  levados  a  essas

instâncias  da  Câmara  alta  como efetiva  contribuição  de Minas  Gerais  ao  melhor

encaminhamento de uma questão crucial  do desenvolvimento brasileiro,  relativo à

política industrial do Brasil.

Estamos igualmente conscientes - todos nós - de que o processo de crescimento

sustentado do Brasil é, hoje, irreversível e projeta nossa economia, formando parte,

em futuro próximo, dos cinco maiores Produtos Internos Brutos - PIBs - do mundo.

Salvo  acidentes  excepcionais  de  percurso,  depois  do  sinal  de  alerta  dado  pelo

relativamente baixo desempenho do PIB nacional em 2011, de 2,7%, as projeções

mais conservadoras, de especialistas brasileiros e estrangeiros, projetam para este

ano um crescimento econômico de 3,5% a 4%, taxa que será mantida em 2013 e que

deverá  alcançar  um  aumento  de  4,5%  em  2014.  Portanto,  não  se  trata  aqui  de

colocar em dúvida a marcha ascendente do desenvolvimento brasileiro; trata-se, sim,

de discutir a estratégia desse desenvolvimento, ou seja, a realidade que mostra uma

redução significativa da participação da indústria no perfil da produção nacional e do

próprio PIB do País.

Como lembrou, em recente artigo, o Presidente da Coteminas, nosso conterrâneo

Josué Gomes da Silva, filho do nosso querido e saudoso José Alencar, os produtos

manufaturados  tiveram  um  déficit  na  balança  comercial  brasileira  de

US$92.000.000.000,00  em  2011,  enquanto,  há  cinco  anos,  em  2006,  haviam

registrado saldo positivo de US$5.000.000.000,00.

Evidentemente, querido Olavo Machado, a disparidade desses números tem a ver
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diretamente com a produção e o emprego em nosso país, transferidos que estão

sendo para outras economias do mundo, em detrimento da nossa gente, de vocês,

queridos  e  heroicos  trabalhadores.  Contribuem  para  isso,  sem  dúvida,  múltiplos

fatores, e esperamos vê-los debatidos e aprofundados no ciclo que ora nos reúne.

Um  desses  fatores  reside,  sem  dúvida,  naquilo  que  o  Ministro  Guido  Mantega

chamou  de  guerra  cambial  e,  mais  recentemente,  a  Presidente  Dilma  denunciou

como “tsunami” monetário dos países ricos, ou seja, a moeda de vários de nossos

parceiros  comerciais  está  sendo  subvalorizada.  Ajuntando-se  a  isso,  Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, a supervalorização do real, juros e impostos elevados,

com energia e logística caras,  configurando o chamado custo-Brasil,  temos como

produto final a desindustrialização de setores industriais, notadamente na indústria de

transformação,  a  mais  exposta  a  essa  concorrência  internacional  claramente

assimétrica.

Por outro lado - e é importante ressaltar todos os ângulos da questão -, os últimos

dados  levantados  pela  Fundação  Getúlio  Vargas  no  mês  de  março  passado

demonstram que todos os setores industriais estão operando no Brasil, com exceção

de  produtos  farmacêuticos  e  veterinários,  com  mais  de  80%  de  uso  da  sua

capacidade instalada, inclusive na indústria de transformação, que opera atualmente

com uma taxa de 83%, encontrando-se no topo a indústria de papel, com 91,1% de

ocupação. Isso significa, senhoras e senhores, que temos uma margem de manobra

para reverter ou controlar essa tendência de regressão industrial, ou melhor, o risco

real de “reprimarização” de sua indústria de transformação e de suas exportações.

Quem alertava para essa realidade ainda no final de 2010, ainda no governo do ex-

Presidente  Lula,  era  exatamente  o  caro  e  luminoso  Presidente  da  Fiemg,  Olavo

Machado.  E  acrescentava,  nos  termos  da  "Carta  da  Indústria  de  Minas",  então

divulgada: "Aquilo que a indústria mineira reivindica, em essência, é isonomia nas

condições de competição num mercado livre e de câmbio flutuante, uma conquista

tão importante para o País e sua população quanto foi o fim da inflação”. O que era

então uma advertência do Presidente Olavo Machado hoje se traduz em números e

fatos, à vista de todos os mineiros e brasileiros.

Precisamos considerar, igualmente, em classificação feita pela ONU, que o Brasil
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dispõe do 10º maior parque industrial do mundo, o que não é pouca coisa. Mas, em

contraste com essa posição, quando se considera o rendimento industrial competitivo,

o País cai para o 44º lugar no “ranking” internacional. Trata-se, como vemos, de uma

contradição simplesmente brutal.

Por  último,  e  o  não  menos  importante,  apresenta-se  a  este  ciclo  de  debates,

quando já estava com sua agenda programada, o pacote de medidas divulgadas pelo

governo federal  no último dia 3, sob o título “Novas medidas para o Plano Brasil

Maior”, que diz respeito exatamente ao cerne deste nosso debate.

É oportunidade, pois, para aqui avaliarmos os efeitos dessas medidas, que visam a

três  eixos  fundamentais  de  ações  e  resultados,  quais  sejam:  1°-  estimular  os

investimentos  públicos  e  privados;  2°-  aumentar  a  c ompetitividade  da  economia

brasileira,  pela  produtividade  e  sobretudo  inovação;  e,  por  último,  3°-  reduzir  os

custos tributários, econômicos e financeiros.

Este ciclo de debates tem enriquecido, senhoras e senhores, a presença daqueles

que estão no “front” da luta pela produção e pelo emprego - aliás, neste momento,

quero reverenciá-los -, as lideranças sindicais e os trabalhadores da indústria que

aqui se encontram. São eles, senhoras e senhores, que mais de perto convivem com

os riscos do sucateamento de um segmento industrial que já participou, na década de

1980, com 36% da formação do PIB brasileiro e que viu essa participação cair, no ano

passado, para 14,6% - o menor nível desde 1956, Secretário Carlos Pimenta.

Portanto, no momento em que esta Assembleia tem como bandeira central de sua

atuação institucional a luta contra a fome e a miséria em Minas Gerais, onde quase 1

milhão de pessoas ainda convivem nos limites da exclusão social, podem estar certos

e confiantes todos os participantes deste ciclo de debates que esta Casa passa a

incorporar, em seus objetivos permanentes e, acima de tudo, sagrados, a defesa de

vocês, a defesa da produção, do emprego e do trabalhador, a favor do fortalecimento

industrial de Minas e do Brasil. Aliás, com a certeza absoluta de que haveremos de

alcançar  o  mais  rápido  possível  aquele  cenário  desejado  por  todos  nós  de  paz,

justiça, trabalho e dignidade. Um grande abraço! Parabéns! Vamos juntos em Minas

de forma unida e pacífica e, acima de tudo, firme e perseverante, elevando a sua voz

para que o Brasil fique cada dia melhor.
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Palavras do Secretário Carlos Pimenta

Boa  tarde  a  todas  e  a  todos.  Quero  iniciar  cumprimentando  o  Deputado  Dinis

Pinheiro, Presidente desta Casa, pela abertura de realizar um seminário e um debate

desta  envergadura  e  grandeza.  Ao  cumprimentá-lo,  quero  cumprimentar  as

Deputadas e  os Deputados na pessoa do meu amigo Celinho do Sinttrocel  e  do

Deputado Luiz Carlos Miranda, dois sindicalistas que se encontram presentes lutando

e defendendo os interesses dos trabalhadores de Minas Gerais. Quero trazer o meu

abraço à Deputada Federal  Jô Moraes,  grande ícone que tem uma história  e um

passado  de  luta  no  nosso  Estado;  ao  meu  amigo  Weliton  Prado,  ex-Deputado

Estadual,  representando hoje o nosso Estado na Câmara Federal;  ao Sr.  Geraldo

Flávio Vasques, Procurador-Geral da Justiça Adjunto, representando o Sr. Alceu José

Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça -  aliás,  é  importante  a presença do

Ministério  Público neste debate e em todos os setores e momentos; ao Deputado

Celinho do Sinttrocel, Vice-Presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas, coordenador dos trabalhos neste ciclo de debates - aliás, Celinho, a

Secretária de Trabalho estará presente em todos os momentos; à Dra. Andrea Abritta

Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais; aos Exmos. Srs.

Olavo Machado Júnior, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas

Gerais e amigo, em cuja pessoa cumprimento todos os empresários e toda a classe

que aqui se encontra presente em massa, num dos momentos importantes e raros

desta  Casa  Legislativa;  Gustavo  Persichini,  Superintendente-Geral  da  Associação

Mineira  de  Municípios,  representando  o  Prefeito  Ângelo  José  Roncalli;  José

Reginaldo  Inácio,  Secretário  Regional  da  3ª  Secretaria  da  Região  Sudeste  da

Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores  da  Indústria  -  CNTI  -,  a  quem

agradecemos com muito prazer  a presença;  e Fábio Veras,  Secretário Adjunto de

Desenvolvimento  Econômico,  representando  a  Secretária  Dorothea  Werneck,  que

também participará de todos os momentos.

Quero  trazer  um  abraço  muito  carinhoso  a  todas  as  centrais  sindicais  aqui

presentes. É importante a presença e a participação dos trabalhadores, da mesma

forma que estiveram presentes no nosso debate na Conferência Estadual de Trabalho

Decente, em que Minas deu um “show”.
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Meu caro Presidente Dinis Pinheiro, em agosto estaremos levando a palavra dos

trabalhadores de Minas para a conferência nacional,  que se realizará em Brasília.

Presidente  Dinis,  primeiramente  quero  cumprimentá-lo  por  mais  este  evento.  A

Assembleia de Minas tem sido notória em erguer e defender bandeiras importantes

para o nosso povo, para o nosso Estado. As questões sociais foram expostas aqui de

maneira muito profissional e, mais uma vez, a Assembleia de Minas esteve à frente,

participando  em  todas  as  regiões  do  Estado,  identificando  os  problemas  sociais,

principalmente dos trabalhadores que não estão no mercado formal de trabalho, mas

que constituem uma legião de trabalhadores que cuidam das suas vidas, das suas

famílias por meio da geração de renda do trabalho informal.

Posteriormente, a Assembleia de Minas levanta uma bandeira fundamental para os

Estados brasileiros ao questionar as dívidas dos Estados com a União. Isso trará um

benefício inimaginável para o nosso Estado. Então, a Assembleia de Minas é a Casa

mais próxima do povo. Agora, Presidente Dinis, de maneira muito importante, ímpar

na história desta Casa, V.  Exa.,  como Presidente, e os  Deputados promovem um

debate  colocando  à  mesa  trabalhadores,  empresários  e  os  governos  municipais,

estadual e federal, para que possamos efetivamente tirar o máximo de proveito deste

debate. Depois, como o Presidente disse, esse exemplo, esse resultado será levado

a Brasília. Um grande e inevitável debate público acontecerá no Congresso Nacional.

Vejo este evento como um momento ímpar. Dizia ainda há pouco a uma repórter

que o País está vivendo um momento mágico, um momento em que a economia

tende a crescer muito, diferentemente dos últimos meses do ano passado, quando

tivemos períodos extremamente preocupantes com a queda do produto interno, do

movimento industrial. Mas parece que agora a recuperação é iminente. É importante

que comecemos a entender e participemos de debates desta natureza. Não adianta

nada ser um país em que o PIB está crescente, em que a economia suplanta a de

países tradicionais tornando-se a quinta economia do mundo, em que assistimos à

Presidente  Dilma  participando  de  debates  importantes  na  Europa  e  nos  Estados

Unidos recentemente, se não tivermos efetivamente coragem de colocar o dedo na

ferida ou em várias feridas: uma ferida que hoje desestimula o empresariado, que

machuca e joga por terra qualquer aspiração, pretensão e sonho das pessoas que
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querem fazer este país crescer quando se nota uma invasão sem precedentes de

outras  economias  internacionais,  sem  medidas  protecionistas  dos  empresários

brasileiros,  uma  ferida  que  machuca  o  trabalhador  que  quer  crescer,  ter  uma

qualificação profissional.  Ainda há pouco disse, na Câmara de Dirigentes Lojistas,

que, no mês passado, Minas conseguiu, por meio de sua rede, do Sistema Nacional

de Emprego - Sine -, captar mais de 120 mil vagas, Deputado Weliton Prado, e só

assistimos à inserção de menos de 60 mil trabalhadores nas vagas conquistadas em

Minas Gerais. Isso aconteceu, muitas vezes, por falta de educação, de qualificação

profissional.  O trabalhador  perde frequentemente  o seu emprego no momento  da

entrevista por não haver possibilidade ou por falta de oportunidade para disputar o

emprego em igualdade de condições com outros trabalhadores do Estado.

É importante que vejamos também o governo apresentar dados concretos. Ontem o

governo do Estado, em uma reunião do secretariado, lançou a carta de missões para

todos  os  Secretários,  para  toda  a  máquina  administrativa  do  Estado,  cujo  tema

principal e mais importante é fazer com que nossas ações cheguem ao público, ao

povo,  aos trabalhadores mineiros,  aliás  trazendo para a  Secretaria  do Trabalho a

árdua missão, que vamos cumprir,  de responder por 12% das vagas de todos os

Estados brasileiros.

Queremos assumir a paternidade da inserção de 12% dos trabalhadores. Estamos

falando de cerca de mais de 350 mil inserções no emprego formal neste ano de 2012.

Ficam  os  nossos  agradecimentos  à  Assembleia  de  Minas  e  aos  Deputados

presentes.  O  que  posso  garantir  é  a  presença  maciça  do  governo,  por  meio  da

Secretaria de Trabalho e Emprego e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e

desejar que tiremos daqui os melhores e os maiores exemplos a serem apresentados

para  todo  o  País.  Bom  trabalho.  Bom  seminário  e  bons  debates  a  partir  deste

momento.

Palavras do Sr. Olavo Machado Júnior

Boa tarde a todos. Conforme aprendi com o Deputado Sebastião Costa, falarei de

pé,  pois,  caso contrário,  não serei visto.  Cumprimento o Deputado Dinis  Pinheiro,

Presidente da Assembleia Legislativa, agradecendo o apoio que sempre tem dado à

Federação  das  Indústrias  e,  particularmente,  neste  momento,  quando  o  senhor



864
____________________________________________________________________________

colocou a Casa à disposição da indústria, dos trabalhadores, para que este seminário

ocorresse aqui. Cumprimento o Deputado Carlos Pimenta, Secretário de Trabalho e

Emprego, representante do Governador Antonio Anastasia. Cumprimento a Deputada

Federal  Jô  Moraes e,  na  pessoa dela,  todas as mulheres  presentes;  o Deputado

Federal Weliton Prado; o Dr. Geraldo Flávio Vasques, Procurador-Geral de Justiça

Adjunto Jurídico;  a Dra.  Andréa Abritta  Garzon Tonet,  Defensora Pública-Geral  do

Estado de Minas Gerais; o Dr. Gustavo Persichini, Superintendente-Geral da AMM,

representando  o  Prefeito  Ângelo  José  Roncalli  de  Freitas;  o  Sr.  José  Reginaldo

Inácio, meu companheiro de conselho do Sesi-Senai, representando o Presidente da

CNTI,  José Calixto  Ramos;  e  o  nosso  amigo  Fábio  Veras,  Secretário  Adjunto  de

Desenvolvimento Econômico. Gostaria ainda de cumprimentar e agradecer muito o

apoio e a determinação do Deputado Celinho do Sinttrocel,  que abraçou a nossa

causa, movimentou os trabalhadores e nos proporcionou a realização deste ato tão

importante para a indústria e para os trabalhadores. A minha missão hoje é muito

mais de agradecer, por isso queria cumprimentar e agradecer a presença do nosso

companheiro  Luiz  Aubert  Neto,  Presidente  da  Abimaq,  que  foi  um  dos  mentores

desse movimento e que se deslocou de São Paulo, há dias, para estar comigo e

mostrar a importância da Fiemg; participar disso. O Presidente Aubert,  juntamente

com o Presidente Humberto Barbato, da Abinee, aqui representado pelo Sr.  Aílton

Ricaldoni, com determinação tem lutado pela causa da desindustrialização. Aubert,

quero agradecer-lhe, mais uma vez,  a oportunidade que nos está dando. Sei  que

esse nosso movimento é apoiado e acompanhado pelo Presidente Robson Braga de

Andrade, meu antecessor na Fiemg e atual Presidente da Confederação Nacional da

Indústria -  CNI. Cumprimento e agradeço também a luta do meu companheiro de

Fiemg e Presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção - Abit

- , Sr. Aguinaldo Diniz. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, ele terá a oportunidade

de falar. Aliás, o Aguinaldo foi uma das primeiras pessoas que nos alertou sobre a

importância da desindustrialização no País e como, em Minas Gerais principalmente,

um setor tão tradicional como o têxtil tem sofrido. Quero cumprimentar e agradecer a

presença dos  nossos companheiros,  hoje  liderados  pelo  Presidente  do  Ciemg de

Contagem,  Sr.  Francisco  Guerra  Lages;  o  apoio  sempre  constante  do  Roberto
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Fagundes,  Presidente  da  ACMinas;  os  meus  Vice-Presidentes  da  Fiemg  -  se

pudesse,  nominaria  todos.  Então,  Deputado,  não  vou  nominá-los,  mas  perderei

muitos  votos,  entretanto  tentarei  lembrar  de  todos,  cumprimentando  a  Scheilla,

Presidente  do  Sindicato  Intermunicipal  das  Indústrias  de  Serralheria,  e  todos  os

companheiros  Presidentes  de  sindicatos.  Cumprimento  ainda  os  Presidentes  de

sindicatos de trabalhadores, os trabalhadores e os Presidentes das diversas regionais

da Fiemg, os quais se deslocaram até Belo Horizonte.

Gostaria de dizer que estamos fazendo o óbvio, ou seja, justamente a luta pela

industrialização e pelo emprego no Brasil, uma luta de empresários e trabalhadores.

Acredito  que  muitos  se  espantam  quando  veem  trabalhadores  e  empresários  no

mesmo lado da mesa, mas essa é a nossa constância. Não há nenhuma indústria

que se faça sem trabalhador. Os trabalhadores são as peças principais de tudo aquilo

que temos.

Temos certeza  de que,  com isonomia,  redução de juros,  desoneração de folha,

desoneração de impostos e valor adequado para o câmbio, a indústria nacional, a

mineira particularmente, estará apta a concorrer. Ela não precisará de proteção, mas

de condições que sejam iguais.

Presidente  Dinis,  quando  sairmos  deste  seminário,  tenha  certeza  de  que  os

industriais terão a alma renovada, com a disposição renovada para a luta que sempre

foi dos empresários, porque temos do nosso lado os trabalhadores. Tendo os nossos

trabalhadores, temos certeza de que somos mais fortes. E tendo o representante do

povo, o representante da Assembleia, os nossos Deputados Federais,  que são os

melhores políticos do País, temos certeza de que essa luta não será em vão e de que

mudaremos esse quadro. As medidas que a Presidente Dilma anunciou recentemente

podem não ser ainda todas de que precisamos, mas a grande parte está ali. O que é

mais importante: se o governo federal com o Governador Anastasia derem velocidade

a essas ações, temos certeza de que a indústria nacional e mineira terá todas as

condições de liderar o mercado nacional.

Agradeço mais uma vez. A Fiemg sempre estará ao lado da Assembleia, não só

nessa ação, mas também nessa luta que o senhor determinou e que já ganha o Brasil

inteiro,  da  redução  dos  juros  da  dívida  pública.  Contem  sempre  com  a  Fiemg.
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Obrigado.

Palavras do Sr. José Reginaldo Inácio

Boa  tarde  a  todos  os  presentes.  Gostaria,  primeiramente,  de  fazer  a  minha

saudação  aos  trabalhadores  e  trabalhadoras,  sindicalistas,  representantes  de

sindicatos  de  trabalhadores  e  também  de  sindicatos  patronais,  representantes  de

federações de trabalhadores e também de federações patronais. Queria destacar a

presença  das  centrais  sindicais.  Podemos  dizer  que  todas  as  centrais  foram

convidadas. Estão aqui a CTB, a Força Sindical e a Nova Central, todas com suas

delegações.  Todas  as  centrais  foram  convidadas  e  estão  presentes.  Há  essa

preocupação,  e  acreditamos,  fielmente,  que  as  demais  também  têm  a  mesma

preocupação, mas, por motivos outros, não puderam estar presentes. Destaco aqui

também  a  grande  presença  das  associações  de  aposentados,  as  quais  têm

demonstrado preocupações fundamentais nas discussões e nos debates que trazem

vida, ou não, à indústria brasileira. É importante destacarmos que várias medidas de

incentivo  à  indústria  afetam  diretamente  a  Previdência.  Saudando  os  nossos

companheiros de plenária,  queria saudar  -  desculpe-me a alteração -  o Deputado

Celinho, e, em saudando este, saúdo todos os membros da Mesa.

Queria  fazer  um  apontamento  breve,  justificando  a  ausência  do  Presidente  da

nossa Confederação e da Nova Central, José Calixto Ramos. Represento também o

Miranda, que não pôde comparecer,  mas me pediu para destacar a relevância de

cerrarmos fileiras neste debate tão importante para a classe trabalhadora brasileira,

visando garantir a manutenção da produção da indústria mineira e nacional. Assim,

gostaria de destacar alguns pontos que consideramos fundamentais,  os quais não

podemos deixar que passem despercebidos, pois acreditamos que eles fazem parte

de  um  diagnóstico  da  indústria  mineira  e  brasileira.  Automaticamente,  isso  afeta

diretamente a classe trabalhadora mineira e brasileira.

Celinho,  primeiramente,  gostaria  de  destacar  como é relevante  o  fato  de  você,

enquanto  sindicalista,  tomar  a  frente  dessa  discussão  tão  importante.  Neste

momento, consideramos que é fundamental o reconhecimento do valor do mundo do

trabalho, especificamente da classe trabalhadora, para a sustentação dos meios de

produção e da indústria. O Dr. Olavo ressaltou, com muita firmeza e veemência, a
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necessidade do reconhecimento das trabalhadoras e dos trabalhadores presentes,

ativos ou aposentados, e, obviamente, também daqueles de todo o Estado e de toda

a nação brasileira. É importante colocarmos em evidência exatamente isso.

Falaremos diretamente sobre tudo que nos preocupa com relação a esse processo

e a essa discussão. Dissemos, no momento oportuno da primeira reunião em que

tratamos desse assunto, que, para nós, é fundamental estarmos ao lado - literalmente

ao lado - daqueles agentes, daquelas pessoas e daquelas lideranças que querem, de

fato,  discutir  a  situação  do  mundo  do  trabalho.  Ao  discutirmos  o  processo  de

desindustrialização,  estaremos,  fundamentalmente,  discutindo as possibilidades de

melhores condições de trabalho, ou não, para o povo brasileiro.

É  importante  destacar  que  a  Presidente  Dilma  disse  que  nenhum  direito  do

trabalhador seria afetado com o pacote de incentivo à indústria. É importante destacar

que,  aos  olhos  da  Presidente,  será  dessa  forma,  conforme  anunciado  em  seu

discurso, mas existe um grande paradoxo, um grande antagonismo. Ao assinalar a

desoneração da folha,  especificamente no  tocante à  questão da Previdência,  fica

muito  difícil  acreditarmos  que  isso  não  afetará  a  vida  da  classe  trabalhadora,

sobretudo  a  dos  aposentados  de  agora  e  do  futuro.  Fundamentalmente  nós,  do

movimento sindical, ficamos muito inseguros quando se coloca em pauta a discussão

de  um  processo  de  incentivo  à  indústria,  a  fim  de  reverter  o  processo  de

desindustrialização, envolvendo 15 setores, podendo esse número ser ampliado. É

importante  frisar  que a  desoneração que o  governo vem propondo para diversos

setores, com base, fundamentalmente, na substituição dos 20% da contribuição da

Previdência  sobre  a  folha  pela  contribuição  sobre  o  faturamento,  causa  uma

instabilidade futura para a Previdência Social.

Portanto, é impossível não destacarmos esse assunto nas discussões. Temos de

levar em consideração que a cada 1% de desoneração da folha há um reflexo de

aproximadamente  R$4.900.000.000,00  na  Previdência  Social.  O  governo  sinaliza

frequentemente  dizendo  à  sociedade brasileira  que  a  Previdência  está  deficitária,

mas,  de  repente,  o  mesmo  governo  anuncia  uma  renúncia  fiscal  de  um  valor

exorbitante, para o nosso posicionamento. Significa dizer que o governo federal está

fazendo uma renúncia de direito da classe trabalhadora. Um direito que se construiu
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ao longo da história e se está renunciando a ele por meio do governo federal em um

pacote de incentivos. Não há segurança. A possibilidade da desconexão da receita

que hoje  é arbitrada na folha  para  a  questão do faturamento  causa uma grande

insegurança para a Previdência Social e pode golpeá-la em definitivo.

É  importante  destacar  também  a  qualidade,  a  quantidade  e  a  diversidade  do

emprego, cujo reflexo é direto. Quero apontar algumas questões. O crescimento do

consumo não foi acompanhado pela geração de vagas na indústria de transformação.

Praticamente observamos que, de fato, criou-se uma geração de postos de trabalho e

de empregos  precários.  Por  muito  tempo observamos  e  agora  nos preocupamos.

Durante muito tempo, geraram-se empregos de modo precário. Agora, estamos em

um momento da história em que percebemos que algumas questões são impactantes

para a vida da classe trabalhadora e afetam diretamente a indústria. Um dos fatores -

e sabemos disso - é a alta rotatividade. Hoje ela existe, e sempre existiu. Por quê? É

necessário esclarecer que existe no Brasil uma grande facilidade para a demissão

imotivada,  ainda  que  o  posicionamento  do  setor  industrial  seja  diferente  do

posicionamento do setor sindical, que considera que ainda existe essa facilidade. Há

necessidade  de  fazermos  essa  discussão.  O  uso  regular  de  contratos  de  prazo

determinado  é  outro  ponto  fundamental  para  abordarmos  aqui.  Nesse  caso,  a

rotatividade  atinge  fundamentalmente  o  trabalhador  com  menos  qualificação

profissional.  É  um  ponto  que  pega  e  nos  preocupa.  Há  um  descompasso  muito

grande entre a formação e a qualificação de mão de obra e, obviamente, entre os

próprios  requerimentos  de  postos  de  trabalho.  Quando  se  requerem  postos  de

trabalho, não temos a possibilidade de fazer essa discussão de modo correto. A oferta

de programas de qualificação não acompanha as necessidades dos trabalhadores e

das empresas. Há, de fato, uma baixa qualidade nos postos de trabalho e renda que

não incentiva o trabalhador a qualificar-se. Isso afeta a questão da industrialização.

Há o  reconhecimento  de  que  precisamos  recuperar  esse  aporte  de  formação  da

classe trabalhadora.

O crescimento desigual do emprego e da renda entre regiões e setores é outro fator

que, de certo modo, contribui e dificulta o processo de industrialização. Certamente

trazemos aqui outro dado: a questão da persistência. Consideramos persistência os
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altos  índices  de  informalidade.  Esse  é  um  ponto  fundamental  a  ser  destacado.

Parece-me  que  a  grande  solução  para  resolver  o  problema  da  informalidade  é

formalizar  a  informalidade.  A grande  discussão  é  reduzir  e  enxugar  ao  máximo,

formalizando  a  informalidade.  Isso  nos  preocupa,  porque  se  essa  for,  de  fato,  a

maneira  de  resolver  o  problema  da  formalização,  sabemos  que  não  resolverá.

Portanto,  precisamos  pensar  nesse  assunto.  Por  que  há  a  persistência  da

informalidade?  Temos  uma  deficiência  muito  grande  -  e  é  importante  que  os

Deputados Federais presentes levem essa discussão - de fiscalização, seja na área

do contrato de trabalho, seja na esfera da saúde do trabalhador.

Outra questão que pega: as regras burocráticas inadequadas. De certo modo, elas

são  muito  inadequadas,  literalmente,  ao  porte  das  empresas.  Há  uma exigência

burocrática elevada que temos de repensar. Outro ponto difícil se refere aos baixos

salários. Sessenta por cento dos novos empregos têm salários de até dois salários

mínimos. Isso afeta demais a nossa questão.

Percebemos que há praticamente um ciclo de atividades econômicas de baixo valor

agregado. Precisamos pensar sobre isso.

Já  falamos  sobre  os  postos  de  trabalho,  que  exigem  baixa  qualificação.  É

importante destacar que existe um processo histórico de desvalorização salarial que

assola a sociedade brasileira, apesar do avanço ocorrido no governo Lula e agora no

governo Dilma. Mas houve uma defasagem muito grande no passado recente. De

alguma forma, precisamos reverter esse processo. Aqui em Minas, por iniciativa desta

Casa,  estamos  discutindo  o  piso  mínimo  regional,  que  alavanca  a  situação  da

indústria mineira. Recebi a notícia de que o Paraná está renovando o piso mínimo

regional.

Destacamos certa instabilidade gerada pela predominância de empregos de curta

duração. Grande parte dos empregos não duram mais que quatro anos no Brasil.

Esse  dado  estatístico  é  preocupante.  Obviamente,  existem  alguns  fatores  que

merecem  destaque,  como  a  terceirização  usada  como  forma  de  precarizar  as

condições de trabalho e de produção, que gera exemplos danosos que se refletem na

indústria europeia, chegando ao Brasil. Entregar o trabalho primário da empresa para

o  setor  terceirizado  faz  com  que  se  perca  o  foco  de  produção.  Isso  explica  a
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incidência de “recall” em todas as áreas de produção.

Também destacamos outro fator que melhora a competitividade e faz com que o

trabalhador desempenhe seu serviço com maior competência e se dedique mais: a

participação nos lucros e nos resultados, que perdeu o sentido. É necessário que haja

um  mecanismo  de  partilha  dos  ganhos  de  produtividade.  A  PLR,  tão  citada  e

estimulada nas discussões, perdeu sua característica principal, pois hoje deveria ser

um estímulo à produção, mas está passando a gerar lucros e riquezas a algumas

gerências e a níveis de alto escalão. Assim, perde-se o foco de motivar o trabalhador

a participar do processo industrial. É importante falar sobre isso.

Precisamos discutir o baixo retorno social dos recursos públicos transferidos para

as empresas privadas de modo geral.  O Dr.  Olavo se preocupa com isso,  temos

falado sobre isso no conselho. Queremos abordar essa questão pontualmente. Os

financiamentos, estímulos e isenções que os governos federal, estadual e municipal

concedem às empresas, como modo de acompanhamento e fiscalização, não estão

sendo  percebidos.  Não  há  metas,  exigências  e  monitoramento  da  geração  de

emprego, da liberdade sindical e da negociação coletiva, boas condições de trabalho,

programas e políticas públicas de estímulo às empresas. Isso gera impactos diretos.

A falta de metas e de compromissos em relação aos impactos para a comunidade

local antes, durante e depois dos empreendimentos é um fator a se considerar nesse

processo. Que tipo de indústria queremos para a sociedade?

Há alta  incidência  de  problemas  trabalhistas,  sociais  e  ambientais  nas  cadeias

produtivas. Temos a cadeia-mãe, mas e a cadeia produtiva? Resolvemos o problema

da indústria principal, mas e as outras empresas que acompanham esse processo?

Precisamos tratar disso.

Salientamos  ainda  os  elevados  custos  econômicos  e  sociais  provocados  pelos

constantes acidentes e doenças do trabalho, muitas vezes existentes em função dos

arranjos produtivos provocados pelos atuais modelos.

Ao  pensarmos  na  industrialização,  precisamos  trazer  para  dentro  da  discussão

deste  ciclo  de  debates alguns  desses pontos,  que consideramos aqui,  senão em

grande parte, danosos para o processo de industrialização, emprego de qualidade e

condições de trabalho.
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Portanto,  gostaria  de  agradecer  a  possibilidade de estar  aqui  representando os

trabalhadores  e  sindicalistas  nesta  Mesa  e,  em  nome  do  José  Calixto  Ramos,

Presidente  da  nossa  Confederação,  também  agradecer  por  esta  oportunidade  e

desejar  a  todos  um bom debate e  boas discussões,  para  que realmente  possam

enxergar os meios de produção sempre mais elevados com a industrialização mineira

e nacional, sempre à frente da possibilidade de um mundo do trabalho melhor para

toda a classe trabalhadora. Obrigado.

O Sr. Presidente - Antes de mais nada, gostaria de registrar a minha gratidão como

mineiro,  na condição de empregado dos mineiros e exercendo temporariamente a

Presidência deste Parlamento. Vemos o engajamento, a espontaneidade e espírito

patriótico  da  Fiemg ao tratar  de  temas  tão  importantes  não só  para  Minas,  mas

também para 25 Estados brasileiros. Trata-se de um tema referente às dívidas dos

Estados contraídas até 1997, sob parâmetros adequados e corretos, as quais, hoje,

lamentavelmente, se encontram distorcidas em face da nova realidade e da nova

conjuntura econômica que estamos vivenciando. Ontem mesmo, em parceria com a

AMM, com a Fiemg, com os nossos Municípios e nossos trabalhadores, fizemos um

grande encontro em Governador Valadares. A partir do momento em que Estados e

Municípios  têm  condições  mais  plenas  de  exercitar  os  seus  orçamentos,

evidentemente se alcança com maior rapidez maior número de trabalhos, leva-se à

prática  da  cidadania  e  tem-se  acesso  à  cultura,  à  saúde,  à  educação  e  ao

saneamento básico.

Portanto, reafirmo aqui a nossa alegria e o nosso agradecimento. Essa questão da

dívida  dos Estados é algo suprapartidário  que se apresenta como um movimento

nacional.  Gostaria  de  destacar  o  papel  decisivo  dos  Deputados  Carlin  Moura  e

Adelmo  Carneiro  Leão,  que  preside  a  Comissão  Especial.  Também  gostaria  de

abraçar o Deputado Bonifácio Mourão, relator dessa Comissão, e todos os Deputados

e Deputadas por esta discussão serena, firme, suprapartidária, mas propositiva, sem,

nesse caso, residir uma crítica a quem quer que seja, mas na busca concreta de

soluções.

Reafirmo aqui, Olavo, o compromisso do Parlamento de Minas com o segmento

industrial.  Reconhecemos  o  papel  de  protagonista  na  busca  da  tecnologia  e  da
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inovação.  Através  da indústria  se  qualificam os  inovadores  do  futuro  e,  por  meio

dessa atividade industrial bem protegida, certamente havemos de atingir também o

aprimoramento do ser humano, a capacitação da mão de obra e uma apresentação

cada dia mais  robusta da atividade industrial  como sustentáculo da  elevação dos

níveis de renda, de desenvolvimento da nossa sociedade e do nosso povo. Assim,

acabaremos de uma vez por todas com a miséria e construiremos um Estado muito

mais justo, mais solidário e mais cristão. Parabéns a todos os trabalhadores. Contem

com o Parlamento de Minas. Nós somos empregados dos senhores e das senhoras

na busca de uma vida melhor para nosso povo, para nossa gente.

Neste instante gostaria de transferir a Presidência dos trabalhos a este guerreiro,

amigo  e  combativo  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel.  Mais  uma  vez,  gostaria  de

mandar o nosso abraço e demonstrar o nosso reconhecimento aos Deputados Duarte

Bechir e Luiz Carlos Miranda, grandes protagonistas deste momento importantíssimo

para Minas, para São Paulo, para os mais pobres, para os mais carentes, enfim, para

o nosso amado país.

2º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa para o 2º Painel os Exmos. Srs.

Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Subsecretário de Indústria, Comércio e Serviços,

representando a Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Sra. Dorothea

Werneck;  Luiz  Aubert  Neto,  Presidente  da  Associação  Brasileira  da  Indústria  de

Máquinas  e  Equipamentos  -  Abimaq  -;  Agnaldo  Diniz,  Presidente  da  Associação

Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções; Gilson Luiz Reis, Presidente da Central

dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil em Minas Gerais - CTB Minas -; Olavo

Machado Júnior, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais;

e Rafael Leal, Presidente da União Estadual dos Estudantes - UEE-MG.

Registro de Presença

O locutor - Registramos também a presença dos Exmos. Srs. Adilson Rodrigues,

Presidente do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Minas Gerais,

bem como do Sindicato dos Trabalhadores de Papel  e Papelão de Betim; e José

Balbino  Maia  de  Figueiredo,  Presidente  do  Sindicato  Intermunicipal  de  Rochas
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Ornamentais - Sinrochas -; e de representantes da União Estadual dos Estudantes -

UEE  -,  da  União  Nacional  dos  Estudantes  -  UNE  -,  da  União  Brasileira  dos

Estudantes Secundaristas - Ubes -, da União Colegial de Minas Gerais - UCMG -, da

União Juventude Socialista - UJS -, do DCE Izabela Hendrix, da Fafich da UFMG, do

DCE Funorte, da Umes Betim e do Sindicato da Construção Civil de Betim.

O Sr. Presidente (Deputado Celinho do Sinttrocel) - Boa tarde a todos e a todas

aqui presentes. Cumprimento as autoridades que compõem a Mesa neste ciclo de

debates que está  sendo realizado  na Assembleia  Legislativa,  as  Deputadas  e  os

Deputados presentes. De forma especial, cumprimento todos os dirigentes sindicais.

Cumprimento  também  todos  os  trabalhadores  presentes  no  Plenário;  todas  as

lideranças  políticas  e  empresariais;  todos  os  servidores  e  servidoras  da  nossa

Assembleia  Legislativa;  todos  os  telespectadores  da  TV  Assembleia  que  nos

assistem.

Fico  muito  feliz,  numa tarde  como esta,  de  poder  participar  de  um  debate  tão

importante e de ter sugerido ao Presidente da Assembleia de Minas, Deputado Dinis

Pinheiro, a realização de um debate sobre a desindustrialização em Minas Gerais e

no Brasil. Agradeço, de forma forte, ao Presidente da nossa Assembleia, Deputado

Dinis Pinheiro, e ao Presidente da Fiemg, Dr. Olavo, que abraçou, de forma firme, o

debate sobre tema tão importante. Farei um pronunciamento acerca do assunto.

O Brasil precisa retomar o desenvolvimento. A indústria moderna perpassa todas as

atividades humanas. Como nunca, nossa existência e nosso destino estão presos à

indústria e à produção. Por isso, é de amedrontar quando assistimos que o segmento

cresce em  alguns  pontos  do  planeta  às  custas  da  retração  em  várias  partes  do

mundo,  particularmente  quando  percebemos  que  essa  desaceleração  atinge  em

cheio o nosso país.  O reflexo mais direto desse processo são as transformações

vividas pelo setor, em especial com a chamada desindustrialização.

Nos  últimos  30  anos,  a  indústria  manufatureira  apresentou  queda  de  15%.  A

situação é ainda mais preocupante porque os setores atingidos são os mais variados

possíveis.  Vão  da  indústria  de  brinquedos,  passando  pela  têxtil  e  de  calçados,

chegando até a de máquinas e equipamentos.

Alguns procedimentos nos empurram para uma situação perigosa, vulnerável e de
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subalternidade  internacional,  como,  por  exemplo,  a  desnacionalização  de  nossa

economia, a dependência de produtos primários e de “commodities”, o declínio da

indústria manufatureira, as dificuldades na geração de empregos de qualidade e os

ataques aos direitos e conquistas dos trabalhadores.

O fantasma de uma economia baseada na produção e  exportação de produtos

primários  e  na  importação  de  mercadorias  industrializadas,  infelizmente,  ganhou

corpo no Brasil.  Em 2011, o déficit na balança comercial de manufaturados foi da

ordem de US$93.000.000.000,00. Por algum tempo ouvimos falar de uma possível

recuperação do PIB e da indústria brasileira. Porém, o PIB verificado no ano passado

e a intensidade do declínio industrial, já nos primeiros meses de 2012, nos informam

categoricamente  o  contrário.  Com  a  estagnação,  as  perspectivas  de  crescimento

industrial no ano ficam próximas de zero.

Em Minas Gerais  decai  consistentemente a participação de produtos com maior

valor agregado no PIB estadual. E mesmo setores industriais ainda pouco atingidos,

como a mineração, a agropecuária e o de serviços, vêm-se debilitando. Para termos

um  exemplo,  o  Vale  do  Aço,  referência  da  indústria  siderúrgica  nacional,  sofre

diretamente as consequências dessa realidade perversa.

No ano passado, o Brasil importou 17.000.000t de aço. Enquanto isso, as indústrias

locais enfrentaram um aumento sucessivo de preços nas matérias-primas, um câmbio

desfavorável e incentivos fiscais à importação de produtos siderúrgicos. A região já foi

responsável  pela  produção  de  80%  do  aço  inoxidável  produzido  no  País;  hoje,

responde  por  menos  de  50%.  Não  são  poucos  os  boatos  permanentes  sobre  o

encerramento de atividades de grandes empresas do Vale, como a Aperam, que, por

sinal,  vem  fechando  alguns  setores  e  terceirizando  outros,  como  a  área  de

manutenção mecânica e de vigilância.

Aliás,  a  terceirização  é  outro  problema  que  tem-se  relacionado  com  o

enfraquecimento industrial. Com ela, várias empresas buscam reduzir custos e, como

dizem,  aumentar  a  produtividade.  Ilusão,  já  que  a  produtividade  do  trabalhador

brasileiro  é  igual  à  de  um  trabalhador  chinês.  Na  prática,  as  empresas  estão

comprometendo  sua  própria  produção,  precarizando  as  relações  trabalhistas  e

promovendo uma redução indireta de salários.
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A internacionalização e as permanentes transferências  de sócios  causam novos

problemas.  Assistimos  a  uma  transmissão  de  tecnologia  nunca  vista  e  poucos

investimentos em plantas situadas no território nacional. Como se não bastasse, para

mim, o recente anúncio da transferência da sede administrativa da Usiminas para São

Paulo é um descaso para com Minas e os mineiros. O capital estrangeiro é bem-

vindo, mas deve promover investimentos locais e permanentes, além de assumir suas

responsabilidades sociais.

O que nos une aqui  e  agora  é  a  certeza  de que,  com investimentos cada vez

menores na indústria, o Brasil, Minas e o Vale do Aço correm sérios riscos. As razões

e as causas do atual quadro incluem elementos estruturais, passando por políticas de

longo prazo, até chegar a pontos conjunturais como a crise econômica mundial, as

deficiências na educação e no desenvolvimento técnico-científico, a ausência de uma

política industrial permanente que priorize setores estratégicos e garanta a soberania

nacional, a adoção de políticas neoliberais nos últimos 30 anos, o descaso com a

infraestrutura, os juros altos e a valorização artificial do câmbio.

O Estado brasileiro, em suas diversas esferas de governo, precisa chamar para si a

responsabilidade  de  resolver  essa  questão.  Recentemente,  o  governo  federal

anunciou a segunda etapa do programa Brasil Maior. Várias medidas apontam para o

rumo certo, mas são insuficientes e têm caráter paliativo. Sabemos que a maioria das

medidas necessárias  têm que emanar  de Brasília.  Contudo,  o governo do Estado

pode e deve tomar iniciativas regionais. A título de sugestão, cito: a preferência de

compras governamentais em empresas localizadas no Estado; o aumento da taxa de

investimento público e incentivos aos investimentos privados em infraestrutura; e o

fortalecimento da atuação do BDMG.

Portanto, para um debate produtivo, que busque soluções a curto, médio e longo

prazos, é preciso pensar e repensar nas grandes causas desta situação e de seu

agravamento. Para uma reversão desse quadro mais geral, são necessárias medidas

emergenciais, mas que não comprometam o nosso futuro, como: a redução dos juros;

a adoção de uma taxa de câmbio condizente com os interesses nacionais; o controle

de remessas de lucros e a implementação de quarentena para o capital especulativo;

por fim, uma política industrial de controle e substituições de importações.
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Certamente medidas como essas e outras propostas fruto do debate vão se chocar

com pensamentos conservadores e contrariar interesses poderosos. Contudo é hora

de colocar as necessidades de nossa gente em primeiro lugar. E isso requer ousadia

e  determinação,  como ousados  são  os  sonhos  que  temos,  que,  com  a  luta  dos

trabalhadores, serão construídos. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O  locutor  -  Esclarecemos  que,  após  as  exposições,  abriremos  espaço  para  a

apresentação de questões ou sugestões presenciais, por escrito ou oralmente, e de

outras  enviadas  pelo  formulário  do  “Participe  Agora”,  e  pelo  0800.  Para  melhor

organizarmos  o  debate,  ainda  durante  as  falas  dos  expositores,  os  participantes

poderão encaminhar suas questões ou sugestões por escrito, no formulário próprio

que  será  distribuído  pela  equipe  de  apoio.  Aqueles  que  desejarem  fazer  sua

intervenção oralmente devem especificar isso no formulário, devendo, para registro,

entregar  o  conteúdo  da  intervenção  também  por  escrito.  Informamos  que  os

telespectadores  da  TV Assembleia  também  poderão  participar.  Basta,  para  tanto,

acessarem o “site” da Assembleia - www.almg.gov.br -, abrir o “link” Ciclo de Debates

e clicar em “Participe Agora” para enviar sua contribuição, ou telefonar gratuitamente

para o número 0800-709.2564.

Palavras do Sr. Luiz Aubert Neto

Boa tarde a todos.  Agradeço ao Presidente da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, a oportunidade de estar aqui; ao Deputado Celinho

do Sinttrocel,  em nome de quem agradeço a todos os Deputados e políticos aqui

presentes; aos companheiros de sindicatos, em cuja luta estamos juntos; aos nossos

empresários. Agradeço ao Sr. Olavo, meu amigo, Presidente da Fiemg, que abraçou

essa ideia com toda força - obrigado, Olavo -; ao Aguinaldo, companheiro de guerra -

estamos juntos. Acho que o nosso setor é o que está sofrendo mais por todo esse

processo, e o Agnaldo tem-nos acompanhado por todo o Brasil para um debate.

Inicio dizendo a vocês que eu não tenho dúvida nenhuma de que algo diferente está

acontecendo  no  Brasil.  Começamos  esse  movimento  em  Porto  Alegre,  onde

compareceram mais de 8 mil pessoas; depois fomos a Santa Catarina, São Paulo,

hoje, aqui, em Minas Gerais, e iremos a Curitiba, Manaus, Recife e Salvador. Repito
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que não tenho dúvida nenhuma, senhores políticos, de que alguma coisa diferente

está  acontecendo.  Quando  conseguimos  unir  trabalhadores,  empresários  e

estudantes,  juntos,  em  torno  de  uma  causa  -  eu  não  me  recordo  de  isso  ter

acontecido  no  Brasil  -,  podem  ter  certeza  de  que  alguma  coisa  nova  está

acontecendo. Costumo apresentar uma figura de linguagem: se soubermos da força

que unidos temos, seria como o elefante no circo, porque, se soubesse da força que

tem, ele levaria o circo todo embora. “Tchau, domador, tchau todo o mundo”.

Se conseguirmos levar este movimento para frente, com propostas, pressionarmos

nossos Deputados, nossos Senadores, legisladores, para que possamos transformar

este  Brasil  num  Brasil  do  nosso  sonho,  com  divisão  de  riqueza,  de  igualdade,

senhores,  é este movimento que temos de levar para frente.  Não podemos parar

aqui. Isso é a nossa luta, é a luta da indústria e dos trabalhadores. Estamos juntos

nessa empreitada para um Brasil maior. E a minha palestra aqui, o que apresentarei

para vocês,  é justamente que tipo de país teremos,  se um Brasil-potência ou um

Brasil-colônia. Em que podemos transformar este país?

Primeiro  gostaria  de  mostrar-lhes  um pouco  do  que  é  a  Abimaq.  A Associação

Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - Abimaq - foi fundada em 1937

pelo sindicato têxtil, e hoje representamos mais de 4 mil empresas no Brasil todo. São

1.500 empresas associadas que pagam voluntariamente para ser sócias da Abimaq,

como  se  fosse  um  clube.  Nem  na  Alemanha  há  isso.  Hoje  40%  das  empresas

fabricantes de máquinas e equipamentos são associadas da Abimaq. É um recorde

que nós, da Abimaq, estamos batendo. O nosso setor gera 260 mil empregos diretos,

e  abro  um  parêntese  para  dizer  que  é  o  setor  que  mais  paga  na  indústria  de

transformação. O salário médio do nosso setor é de R$3.000,00, sem encargos, e o

tempo médio de estudo no nosso setor é de nove anos, comparado com a Coreia.

Na década de 80 éramos o 5º maior fabricante de máquinas do mundo, hoje somos

o 14º; na década de 80 tínhamos no nosso setor mais de 460 mil empregos diretos,

hoje temos 260 mil; na década de 80, vejam isso: se pegássemos toda a produção

industrial brasileira e comparássemos com toda a produção da Ásia, tirando o Japão,

podia-se somar a produção industrial  da China,  da Coreia, de Taiwan e de todos

aqueles países, que não dava a produção industrial brasileira. Hoje, senhores, em 30
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anos,  representamos menos de 10% deste  país.  E  há  uma regra de  ouro  que o

mundo todo conhece, o mundo rico e desenvolvido: não existe país desenvolvido sem

uma  indústria  de  transformação  desenvolvida,  porque  é  essa  indústria  que  gera

conhecimento.  E  o  que  é  indústria  de  transformação?  É  a  indústria  que  pega  o

minério  de ferro  e o transforma numa chapa de aço.  Vá ver  o  que é  uma usina

siderúrgica, o que é esse processo de conhecimento. Tem de levar ao alto-forno, ter o

conhecimento  de  tudo  aquilo.  Pego  essa  chapa  de  aço  e  a  transformo  num

automóvel. Vá ver o que é uma indústria automotiva. Pego essa chapa de aço e a

transformo num avião, num satélite. Quanto mais conhecimento tenho nessa indústria

de transformação, mais riqueza gero. Apontem-me um país que tenha uma indústria

de transformação forte  que seja  um país  pobre.  Não existe.  Eles  conhecem isso

desde 1750,  quando veio a James Watt,  com a máquina a vapor.  Eles  importam

matéria-prima dos países pobres para gerar conhecimento. Agora me apontem um

país rico em matéria-prima que seja rico e desenvolvido. Não existe. Só existe um

que deu certo, a Noruega, que tem o petróleo. E o que a Noruega faz?

Por isso é importante a discussão que teremos sobre o pré-sal. A Noruega pega

70% da sua receita de petróleo e investe maciçamente em educação e em quatro

setores em que são imbatíveis: eletroeletrônico, próprio da indústria do petróleo, e

indústria  de  papel  e  celulose.  O  resto,  que  depende de  “commodities”,  não  gera

riqueza, não necessita de conhecimento. Então, se formos por essa linha, em que

hoje 76% das nossas exportações já são matéria-prima, estamos condenando este

país a ser eternamente pobre e subdesenvolvido. É isso que quero mostrar-lhes hoje.

Qual  é  a  característica  principal  da  Abimaq?  Oitenta  por  cento  dos  nossos

associados  são  pequenas  e  médias  empresas,  empresas  com  menos  de  150

funcionários, que geram toda essa riqueza que lhes mostrarei. Temos sedes regionais

no  Brasil  todo,  são  11  sedes  regionais:  São  Paulo,  Rio  Grande  do  Sul,  Santa

Catarina,  Paraná,  Minas  Gerais,  Rio  de  Janeiro,  Pernambuco,  Ribeirão  Preto,

Piracicaba, em São Paulo, São José dos Campos e Brasília. Tínhamos um escritório

em Beijing, na China, que abrimos há seis anos.

Por que abrimos um escritório na China? “Se tenho concorrente, vamos conhecê-lo

lá”. Éramos tão inocentes. Fomos obrigados a fechar o escritório na China porque
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começou a se tornar o portal do mal. Todos os empresários que levávamos para a

China iam buscar representação lá e trazê-la para o Brasil e vender aqui. Aí fomos

obrigados a fechar o que chamamos de portal do mal.

Rapidamente falarei sobre o número dos setores porque quero mostrar algo mais à

frente.  O  nosso  setor  fatura  aproximadamente  R$85.000.000.000,00.  Até  2008

exportávamos 35% do nosso faturamento. Hoje estamos com menos de 23%, com

toda essa invasão, câmbio e juros que mostrarei mais à frente.

Falamos sobre o déficit da balança. Só no ano passado, no nosso setor, o déficit da

balança comercial de máquinas e equipamentos foi de US$18.000.000.000,00. Neste

ano bateremos o recorde de novo. Somente nesses dois primeiros meses, o déficit da

balança comercial do nosso setor passa de 3,5 bilhões de dólares. Se os senhores

entrarem  no  “site”  da  Abimaq  -  aliás,  farei  aqui  a  minha  propaganda  -

www.abimaq.org.br, verão que criamos o “desempregométrico”. O que isso significa?

Ele é um painel que há na sede da Abimaq de 6 por 4 metros, onde mostramos o

seguinte: “Até hoje, dia 12 de abril, o nosso setor já importou R$6.500.000.000,00 e,

com isso, geramos mais de 175 mil empregos lá fora e 60% disso na China”. Repito:

emprego de R$3.000,00 sem encargos e nove anos de estudo. É isso que estamos

discutindo aqui.

Quero mostrar para os senhores o Nuci. Aliás, parece um palavrão, mas não é. O

que é Nuci? Nível de Utilização da Capacidade Instalada. O que isso significa? Tenho

um torno na minha empresa e meço o quanto está sendo utilizado. Quando esse

índice está em 85% ou 86%, estou em pleno trabalho, ou seja, trabalhando muito e a

minha máquina está lá trabalhando em um turno. Olhem como está hoje esse índice.

O  nosso  Nuci  está  abaixo  de  71%  em  janeiro.  É  o  pior  nível  de  utilização  da

capacidade instalada dentro do setor desde 1990. Não tivemos isso nem na crise de

2008 nem em março de 2009, quando chegamos com um Nuci de 75%. Questionam-

me: “Calma aí, Luiz. O faturamento do setor não caiu”. Aumentamos o faturamento

em 5% em relação ao ano passado. Como aumentamos o faturamento se a minha

máquina está parada? Simplesmente importando. Não consigo mais concorrer com

os  asiáticos  em  todo  o  mundo  em  razão  de  câmbio,  juros  e  tributo.  Conheço  o

mercado e, então, o que faço? Vou até à China de onde trago a máquina pronta,
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retiro a plaquetinha do “ching ching ling”, ponho a minha marca e vendo internamente.

Para o governo, tudo bem! Continuo faturando e recolhendo os meus impostos, mas

não estou fabricando mais, e sim perdendo todo aquele conhecimento da indústria de

transformação. Esse é o processo de desindustrialização que estamos levando para

todo o Brasil. Além disso, estamos mostrando a importância disso para todo o mundo

e todos que estão envolvidos nesse setor.

E o modelo brasileiro? Citarei alguns exemplos para os senhores verem o que está

acontecendo com o Brasil. Primeiramente falarei sobre café, conhecimento e geração

de riqueza.

O  Brasil  começou  a  se  tornar  mais  desenvolvido  com  a  produção  do  café,  a

indústria do café. Hoje o nosso país é o maior exportador de café do mundo, café

bruto,  sem  nada.  Os  senhores  sabem  qual  é  o  maior  exportador  de  café

industrializado  do  mundo,  ou  melhor,  esse  café  de  sachê  que  tomamos  nessas

maquininhas italianas? É a Alemanha que não tem um pé de café. Ela pega o nosso

café e o da Colômbia e agrega conhecimento, faz um “blend”, industrializa e vende

por 100, 200, 300. Sabem quanto custa um sachê daquele lá? R$5,00, R$6,00. Há

conhecimento lá dentro.

Falaremos agora da soja. Hoje o Brasil tem a maior produtividade de soja do campo

do mundo graças a dois  fatores.  Um deles  é a  Empresa Brasileira de Pesquisas

Agropecuárias - Embrapa -, um ícone brasileiro e um fator de orgulho do Brasil e que

transformou todo aquele serrado que não valia nada num maior benefício para nós

em termos de soja, das nossas máquinas e de plantar e colher.

Hoje, destinam-se à China 76% das nossas exportações de soja. Mas vai o produto

bruto. Sabem o que a China está fazendo? Está construindo na Bahia a Sojabras, a

maior processadora de soja do mundo. É um investimento de US$1.500.000.000,00.

Não vai entrar um parafuso brasileiro nesse negócio. Como eles vão fazer? Como

70%, 80% da soja bruta é água - chinês tem cinco mil anos de comércio -, sabem o

que significa isso? Vão processá-la na Bahia e levar o óleo e o farelo de soja para a

China e, em cinco anos de frete, pagam todo esse investimento.

Por que não criamos a nossa Sojabras? Por que o Brasil não faz isso, tipo uma

Petrobras? Porque quando vou construir uma fábrica de processamento de soja, faço
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a conta, e os impostos, os tributos, essa guerra fiscal de impostos, inviabilizam essa

construção. Relativamente à soja que sai do Mato Grosso para ir à Bahia, têm-se de

pagar ICMS, PIS e Cofins. O empresário que vai construir a Sojabras tem de pagar

também ICMS, PIS e Cofins, e isso chega a onerar o investimento em quase 36%. O

Brasil é o único país do mundo que tributa quem investe. Chega ao absurdo de ter

36% de impostos em cascata. Quanto maior a minha cadeia produtiva, quanto mais

conhecimento agrego, mais impostos pago. São 36% de impostos. Do outro lado, o

Brasil  premia o capital  especulativo  com a maior  taxa  de  juros do  mundo.  Como

saímos dessa encrenca?

Vou dar um outro exemplo. O Brasil é o maior exportador de celulose do mundo e

por quê? Por causa do nosso clima, Deus é brasileiro, o eucalipto cresce duas, três

vezes mais rápido aqui que em qualquer lugar do mundo. Hoje, 95% da celulose

brasileira é exportada. Pasmem! Do papel consumido hoje no Brasil, 60% é importado

da China. Vão verificar o conhecimento que há em uma fábrica de papel. Foi citada

aqui o nome de uma fábrica de papel. Vão verificar o conhecimento que há lá para se

fazer  uma fábrica.  Mando  matéria-prima  para  lá,  para  importar  produto  de  valor

agregado.

Vou falar do algodão. O Agnaldo está aqui. O Brasil é hoje o maior exportador de

algodão do mundo. O déficit da balança comercial - corrija-me se eu estiver errado,

Agnaldo  -,  apenas  no  ano  passado,  foi  de  US$5.000.000.000,00  no  setor  têxtil.

Mando algodão para a China e para a Índia, e importo toda camisa e todo terno. É

esse  o  Brasil  que  queremos,  o  Brasil  potência-colônia?  Depois  o  Agnaldo  terá

oportunidade de falar sobre o que está acontecendo com o setor têxtil.

Agora vou falar do pré-sal. Temos o privilégio de ter o pré-sal aqui. Hoje, 10% das

exportações brasileiras é de óleo cru. Sabem qual é o maior déficit da indústria de

transformação no Brasil? É o da indústria química. O Brasil importa hoje gasolina e

resina porque não tem capacidade de processá-las, não há refinarias aqui. Sai caro

construir refinaria no Brasil. Por quê? Porque há impostos, é por causa do câmbio. O

déficit  da  balança  comercial  do  setor  químico,  no  ano  passado,  foi  de

US$30.000.000.000,00. Se não tomarmos cuidado com o pré-sal, vamos cair em um

buraco. É a doença holandesa, sobre a qual podemos depois discutir.
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Em relação ao alumínio, o Brasil tem hoje a maior reserva de bauxita e alumínio do

mundo. A bauxita é a matéria-prima para se fazer o alumínio. Há 25 anos, não sai

uma fábrica nova de alumínio no Brasil. No ano passado, o Brasil virou importador de

alumínio. Por quê? Porque temos a energia elétrica mais cara do mundo, o principal

insumo da indústria de alumínio.

A CBA, a maior fabricante de alumínio do Brasil, está construindo uma fábrica no

Uruguai, um investimento de US$800.000.000,00. Por que isso? Porque está fugindo

do custo Brasil, porque aqui não dá mais para fazer isso. Só que ela vem pegar o

mercado brasileiro. Vão construir no Uruguai, para fazer isso.

Um outro exemplo,  é o minério de ferro. O Brasil  é hoje o maior exportador de

minério de ferro do mundo.  O déficit  do setor de máquinas e equipamentos é de

US$18.000.000.000,00. Deem uma olhada nesse número ali. O Brasil detém 65% das

reservas de minério de ferro. Detemos apenas 2% da produção de aço do mundo. Dá

para  acreditar  em  uma  coisa  dessa?  Há  toda  matéria-prima  aqui,  todo  o

conhecimento e apenas 2% da produção de aço.  Como pode isso? Como vamos

querer que este país seja rico, desenvolvido, com uma estrutura dessa?

Então coloco uma pergunta para vocês: como temos uma Embraer, a terceira maior

fábrica de avião do mundo? Quer coisa mais difícil que construir aviões? A Embraer

tem  3  mil  engenheiros  trabalhando  todos  os  dias  na  tecnologia  de  informação.

Percebem o conhecimento que isso  gera? Como conseguimos ter  uma Embraer?

Porque  alguns  malucos-beleza  acreditaram  nisso  e  colocaram  o  BNDES  para

financiar aquilo. Se não fosse o BNDES, a Embraer não existiria hoje. E há ainda

quem critique o BNDES. Se conseguimos ter uma indústria aeronáutica do porte da

Embraer, dá para fazer qualquer coisa aqui no Brasil. Basta o quê? Vontade política.

Basta mudar toda essa estrutura, que está acabando com este país - e ainda falarei

sobre juros aqui.

E aqui poderia dar vários exemplos para vocês, mas estou cortando alguns. Irei

para a frente. O que fizemos na Abimaq? Estava cansado de falar de China e de

câmbio. Então contratamos a Fundação Getúlio Vargas para levantar o que é esse

custo Brasil.  Quero saber  o que é o custo Brasil.  Levantem-me esse número. Se

alguém se interessar, é um livrinho de 40 páginas, em que estudamos oito itens.
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O que é o custo Brasil? Se trouxermos para o Brasil uma indústria alemã que vende

um produto lá por 100 euros para vender aqui o mesmo produto, ela o venderá por

143,85 euros. Esse é o custo Brasil.  E aqui temos: impostos não recuperados na

cadeia produtiva, que representam quase 3% do faturamento; logística, 2%; custo de

investimento, 1%; custo dos insumos básicos. Hoje, o aço brasileiro é 30% mais caro

que o aço alemão - não é comparação com o chinês, não. Tudo aqui no Brasil é mais

caro.

Costumo falar que, quando a 5ª Avenida de Nova Iorque, que é o lugar mais caro do

mundo,  onde  estão  as  melhores  lojas  do  mundo,  está  mais  barata  que  qualquer

shopping aqui de Minas ou de São Paulo, alguma coisa está muito errada neste país.

Basta ver que os sacoleiros trocaram o Paraguai por Miami e Nova Iorque. Ninguém

mais sai com mala do Brasil. Compro a mala lá e trago todas as malas cheias de

roupas, de tecidos, de tudo isso aí.

Entre os setores de máquinas, equipamentos, que cresceram com a indústria têxtil,

o faturamento do setor de máquinas têxteis caiu 78%. Não há mais fabricantes de

máquinas têxteis no Brasil. Por quê? Porque importo tudo. Para que vou comprar ou

fabricar máquina, se trago tecido muito mais barato de fora?

Isso aqui é o principal. O que é essa taxa de investimento? É a formação bruta de

capital fixo. É o investimento que faço hoje e que me traz a riqueza de amanhã. E

como ele é formado? Da seguinte forma:  55% com bens de capital  -  comprando

máquina -; 35% com construção civil - por isso os governos investem em construção

civil, pois mexe com toda a cadeia produtiva -; e os 10% restantes são outros itens.

Então o que é isso daqui?

Meu tempo acabou? Vou concluir. Nos últimos 10 anos, o Brasil investiu apenas

17% do PIB; a América Latina, 18%; o mundo todo, 24%; Rússia, Índia e China, 32%.

Só a China, 50%. Vocês querem ver o reflexo disso? É esse quadro aqui - e então

encerrarei.

Orgulhamo-nos de ser a 6ª economia do mundo - esses dados não são da Abimaq;

são  da  ONU.  Vejam:  Ranking  de  Competitividade  em  136  países.  Melhor

classificação do Brasil: 41º em logística; 76º em telefonia celular; 123º em portos e

estradas; e recorde absoluto em taxas de juros.  Mas o pior  de tudo está no lado
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direito aqui: ranking social. O que adianta ser a 6ª economia do mundo, se somos os

133º  em distribuição de renda,  ganhando  de Botswana,  do  Haiti  e  de  outro  país

africano? E por que isso? Porque não sobra dinheiro para investimento. E sabem por

que não sobra? Porque, na minha opinião, o maior câncer que temos aqui se chama

taxa de juros.

E  vou  acabar.  Nos  últimos  16  anos  -  8  anos  de  governo  Fernando  Henrique

Cardoso e 8 anos de governo Lula -, vocês sabem quanto o governo brasileiro já

pagou de juros? Pagou 3 trilhões. Se corrigirmos isso por qualquer índice, o valor

passa de 3 trilhões. É a maior transferência de renda que um país já fez para um

setor, que é o financeiro. No ano passado, o governo brasileiro pagou 250 bilhões de

juros e investiu 21 bilhões em educação e 30 bilhões em saúde.

Como nós,  empresários  e  sociedade  civil,  com  desconto  em  duplicata,  cheque

especial  e cartão de crédito,  somos cobrados? Nem agiota russo cobra o que os

bancos cobram. Sabe o agiota russo? Aquele que você deve, traz o dedinho da sua

mãe  e  fala  que,  se  não  pagar,  ele  vai  acabar  com  ela?  É  isso.  Pagamos

R$350.000.000.000,00 de juros. É só entrar no “site”  do Banco Central  e conferir.

Somando isso,  não temos ideia,  mas dá R$600.000.000.000,00.  Sabe o que isso

significa? Significa pegar toda a produção de automóvel, de caminhão, de trator, de

máquina, de equipamento, de eletroeletrônico, como televisão, geladeira, fogão, toda

a produção da Abit  e  da  Sindipeças,  entregar  aos bancos e,  ainda assim,  faltará

R$150.000.000.000,00. Não sobra dinheiro para nada neste país.  São para pagar

juros 47% do Orçamento do governo. Enquanto isso, para a educação, são 3%, e 5%,

para a saúde. É só sairmos na rua e vermos a consequência disso.

Em repeito a todos, vou encerrar a minha fala. Tenho outro gráfico importante para

mostrar, mas o mostrarei em outro debate. É isso que devemos discutir no Brasil: que

País queremos ser. Se é o Brasil potência ou o Brasil colônia. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Quero agradecer ao Sr. Luiz Aubert Neto a brilhante explanação

e os dados apresentados. Sabemos que o tempo é curto, mas, mesmo assim, foi

possível fazermos uma reflexão sobre o processo de desindustrialização no nosso

país. Parabéns, Sr. Luiz Aubert.
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Palavras do Sr. Agnaldo Diniz

Deputado Celinho do Sinttrocel, Presidente Olavo e demais componentes da Mesa,

não  tenho  uma  palestra  escrita  para  apresentar,  pois  fiquei  sabendo  que  falaria

praticamente  neste  momento.  Então,  a  resumi  neste  pedaço  de  papel  em  um

pequeno lembrete. Falarei também um pouco sobre o setor têxtil no País e o que

representa essa indústria, que é a história da industrialização do Brasil.

Muito antes da máquina a vapor, tínhamos a indústria têxtil no Brasil. Somos um

setor que emprega 1.700.000 pessoas em empregos diretos. Em empregos diretos e

indiretos, há aproximadamente 8.000.000 de pessoas. Somos um setor que, no ano

de 2010, apesar de toda a conjuntura adversa, investiu US$2.500.000.000,00. Somos

um setor  que,  no ano de 2010,  faturou US$65.000.000.000,00 em toda a cadeia.

Realmente, sofremos um problema crucial na indústria brasileira,  que o Presidente

Olavo mencionou e quero enfatizar. Uma semana após a sua posse, o Presidente

Olavo fez um painel sobre desindustrialização na Fiemg. Que eu me lembre, aqui em

Minas, ele foi um dos primeiros a falar sobre esse tema absolutamente presente na

indústria nacional, com repercussões em toda a sociedade brasileira. Temos vários

problemas, falamos, por exemplo, sobre a China, que é um grande problema.

Mas a gente tem alguns problemas internos. Falo sempre que não há empresa nem

setor competitivo se o País não for competitivo. O que o nosso Brasil precisaria ter

feito há 20 ou 30 anos. Estamos correndo atrás do prejuízo de forma neurótica. A

indústria nacional como um todo está vivendo isso. Mas não podemos esquecer que

a  indústria  é  um  elo  da  corrente,  e  graças  a  Deus  temos  uma dádiva,  que  é  o

agronegócio.  Dizem  que só  exportamos  “commodities”,  e  isso  é  uma pena.  Sete

“commodities” representaram 49% do volume de exportação brasileiro, mas não vejo

isso como excludente. Ter uma “commodity”, um setor de serviço e uma indústria é o

tripé que o País deve alavancar.

Tenho uma preocupação muito grande: como vamos suportar esse ato competitivo

que há no Brasil? Não adianta muito falar em reforma. Adianta sim, claro, mas não

temos mais tempo. Nós, da indústria brasileira - e não só da indústria, pois quem está

no serviço e no campo também sofrerá o impacto da desindustrialização -, deixamos

de  fazer  o  nosso  dever  de  casa.  Não  quer  dizer  que  não  venhamos  a  fazê-lo.
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Precisamos, Sr. Presidente, do apoio político para que possamos agir celeremente.

Há  alguns  anos  participei  ativamente  do  projeto  de  reforma  tributária.  Era

Presidente  o  Deputado  Sandro  Mabel  e  relator  o  Deputado  Palocci.  Tivemos

inúmeras  reuniões  para  discutir  reforma  tributária,  reforma  tributária,  reforma

tributária.  Acho  difícil  essa  reforma  tributária  acontecer  no  Brasil  por  causa  dos

interesses difusos. O dólar, o câmbio, o custo Brasil, tudo isso precisamos de atacar.

Nós, sociedade, não temos muito tempo para evitar que a indústria chegue a uma

situação  irreversível.  Fazer  o  transatlântico  da  indústria  voltar  à  rota  do  sucesso

depois de chegar a uma situação difícil será quase impossível.

Alguns jornalistas falam que nós, do setor têxtil, somos os chorões do dólar e do

câmbio. Não podemos esquecer que se trata de um fator de competitividade e de

concorrência.  Temos  um  câmbio  flutuante,  enquanto  a  China  tem  um  câmbio

administrado.  Queremos  concorrer,  mas,  de  repente,  senhores  trabalhadores  e

parceiros da indústria, o Brasil deixa de ser competitivo. O empresário brasileiro não é

competitivo. Esse é um detalhe em que temos que pensar urgentemente.

Deputado Celinho, o tempo dos políticos é um, e o tempo dos empresários é outro.

Temos que correr de forma célere. O senhor tem uma responsabilidade, pois é um

legislador de Minas Gerais,  todos nós temos responsabilidade, mas não podemos

deixar para a geração futura um país desindustrializado. Não podemos, é um crime

de lesa-pátria. Existem anomalias neste país contra a indústria. Por exemplo: estou

participando  ativamente  em  Brasília,  e  recentemente  houve  uma  audiência,  das

Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos, a respeito da guerra

dos portos. Temos que ser competitivos. Qualquer um que queira importar qualquer

coisa, uma camisa, um telefone, um “pen drive”, uma tela, paga menos imposto do

que se comprar de quem produz no Brasil. São problemas que dependem de vontade

política do governo para serem resolvidos. O Brasil é o único país do mundo que dá

incentivo para importação, e chama isso de Pró-Emprego. Tive oportunidade de falar

para a Presidente Dilma que é Pró-Emprego na China.

É preciso que o trabalhador brasileiro tenha a mesma condição de competir, e só

conseguiremos isso se atuarmos juntos. Não nos iludamos, é uma duríssima jornada,

e no Brasil existe uma grande e terrível assimetria econômica. O exemplo fático do
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Luiz  Aubert  mostrou  detalhes,  mas  não  o  tenho em mãos  para  mostrar-lhes.  No

entanto, precisamos fazer um levante cívico para que este país não seja entregue ao

mercado chinês, para que a China não venha aqui usufruir de duas coisas: do nosso

minério e do nosso mercado.

Deputado, acho que, certa vez, fui um pouco rude com a Presidente Dilma - o Olavo

presenciou o fato -, pois disse a ela: detesto chinês. Acho que eu agi de uma forma

não muito correta com a Presidente da República. Entretanto, a China quer que o

nosso emprego seja transferido para lá. Para que isso não ocorra, devemos agir e

fazer a nossa parte. Temos de fazer as nossas reformas, atacar os juros e investir em

educação. Sem ser pessimista, Sr. Deputado, quero dizer que, sem indústria pujante,

apesar de termos um País maravilhoso, teremos pouco sucesso.

Veja, Sr. Deputado, o que está acontecendo na Zona do Euro. Qual é o País que

está segurando a Zona do Euro? A Alemanha. Por quê? Por causa da indústria e da

educação alemãs. Então, país nenhum vive sem indústria. É um grande gerador de

emprego de qualidade e de renda.  Tive a oportunidade de ver isso,  como o Luiz

Aubert já falou, pois há dez dias estive em São Paulo, onde havia aproximadamente

60 mil pessoas, e me foi dada a palavra para falar sobre o movimento Grito de Alerta,

voltado à geração de emprego neste país.

Sr. Presidente Celinho, na Casa Legislativa, na Casa do Povo, juntamente com os

trabalhadores,  com  os  representantes  da  classe  trabalhadora  e  com  os

representantes da classe empresarial, temos condições, se fizermos muito esforço,

de reverter essa tendência de desindustrialização, que é inadmissível.

Para terminar, Deputado Celinho, gostaria de dizer que nós, brasileiros, seríamos

ingênuos se entregássemos o mercado brasileiro com 200 milhões de consumidores

e a nossa capacidade de geração de emprego e renda para outros países que só

querem, realmente, o que temos de bom: o nosso mercado e a nossa condição de

trabalho.

Este momento, este movimento, com o apoio da Assembleia de Minas, é um passo

importante para fazermos essa difícil  reversão, ou seja, para fazermos com que a

indústria brasileira volte a ser cada vez mais pujante e geradora de emprego e renda

para o povo brasileiro.
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O Sr. Presidente - Quero agradecer ao Dr. Agnaldo a brilhante explanação, a qual

contribuiu muito para fazermos uma forte reflexão sobre as nossas indústrias. Acho

que o primeiro papel está sendo feito aqui, na Assembleia de Minas, onde tivemos a

felicidade de propor esse ciclo de debates. Se nós, parlamentares, não tivermos a

audácia, junto com os empresários e com toda a sociedade, de lutar pelos interesses

nacionais, não serão os estrangeiros que farão isso. E uma das questões afetas à

defesa  dos  interesses  nacionais  é  a  defesa  da  nossa  indústria.  Você  está  de

parabéns. Espero podermos, ao longo do debate, construir propostas para solucionar,

a médio e longo prazos, essa situação tão importante. Agradeço ao palestrante.

Palavras do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha

Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os componentes da Mesa, assim como

os  demais  partícipes  deste  evento,  por  meio  das  eminentes  figuras  do  nosso

Deputado Celinho do Sinttrocel e do Presidente da Fiemg, Olavo Machado Júnior.

A Secretária Dorothea deveria estar aqui  falando aos senhores, certamente com

muito  mais  competência  e  acuidade,  mas,  infelizmente,  foi  demandada  pelo

Governador para receber uma missão empresarial e não pôde comparecer aqui. De

qualquer forma, vamos tentar cumprir o objetivo de falar aos senhores e às senhoras

da nossa percepção como governo de Minas sobre a desindustrialização, que, na

prática,  mostra-se  extremamente  presente  e,  mais  do  que  isso,  pede  mudanças

emergentes.

O Brasil tem sido pródigo nos últimos 500 anos em bancar o amador no jogo de

profissionais. Podemos verificar, com a segunda abertura dos postos que aconteceu

no  início  da  década  de  90,  o  quão  açodados  fomos  e  como  quase  matamos  a

economia  brasileira.  Evidentemente,  naquela  época,  aparentemente  o  restante  do

mundo  não  estava  preparado  para  abrigar  essa  lacuna  que  abrimos  no  nosso

mercado e também as oportunidades que propiciamos.

Ocorre que, depois, a nossa pujante economia que se reinventa a partir da base do

agronegócio,  passando  pela  indústria  e  por  final  pelo  comércio  e  pelos  serviços,

soube dar a resposta e se aculturou, amalgamou-se aos novos tempos, conseguindo

gerar  expectativa  e  esperança.  O  nosso  mercado  se  modernizou  rápida  e

efetivamente e se tornou competitivo.
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Porém,  ao  longo  desse  tempo,  algumas  coisas  conspiraram  contra,  e  vamos

começar a ver do que se trata. A primeira delas, podemos verificar nesse quadro. O

Primeiro Mundo, aqui representado pelos quatro grandes países, mostra claramente

uma certa perda de eficiência econômica ao longo do tempo. Ou seja, nos anos 2000,

começamos um novo milênio já às portas de uma crise. E essa crise teve o seu ápice

entre os anos 2008 e 2009 e culminou, podemos dizer, com uma estabilização em

patamares muito abaixo do desenvolvimento do mundo. Isso, na prática, quer dizer

redução de mercado e aumento da competição. Só os fortes sobrevivem ou aqueles

que se tornam fortes perante as condições que lhes são oferecidas.

Se verificarmos o conjunto dos chamados emergentes, no qual o Brasil se inclui,

veremos  que  Rússia,  Índia  e  China,  nossos  primeiros  contendores,  tiveram

comportamento  igual  não  só  ao  do  Primeiro  Mundo,  mas  também  ao  do  Brasil.

Porém, Índia e China se encontram em um patamar mais elevado. Podemos verificar

que o crescimento econômico desses dois países está em um nível muito acima. Se

compararmos com o Primeiro Mundo, que está na faixa de dois ou dois e poucos por

cento, veremos que eles estão bastante distanciados e ganharam fôlego extra não

apenas para cumprir sua agenda de produção e desenvolvimento, mas também para

gerar benefícios sociais internos: emprego e renda.

Com isso, eles estão tratando as questões sociais com muito mais competência e

disponibilidade de recursos.

Este gráfico está  um pouco confuso porque é  extremamente completo.  Tanto  a

China como a Índia e os Tigres Asiáticos, que estão na prevalência, e a África do Sul,

que desponta  em condições de crescimento  elevado,  conseguem se manter  num

patamar alto,  ao passo que o Brasil  se encontra numa curva senoidal muito mais

complexa e difícil. Isso caracteriza o ambiente mundial e a forma como o Brasil se

encontra inserido nesse ambiente, ou seja, a situação não está boa para nós.

O Luiz Aubert  mencionou muito claramente vários fatores, mas reforçarei alguns

deles porque realmente têm um significado. Os números comprovam isso. Falamos

da  chamada  guerra  cambial  e  da  guerra  de  juros.  Enquanto  estabelecemos  um

patamar  de  juros  extremamente  favorável  às  importações  e  não  às  exportações,

enquanto mantemos uma taxa extremamente elevada, a China, a zona do euro, a
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Rússia e o Reino Unido estão num patamar muito acima. O quadro de baixo mostra

claramente a diferença entre os juros praticados no Brasil e nessas outras regiões. A

diferença mínima fica em torno de 5%, equivalente à margem de resultados de uma

empresa.  Ou seja,  se  compararmos  uma empresa  americana com uma empresa

brasileira, veremos que a margem de lucro da primeira equivale ao diferencial da taxa

paga pela  indústria  brasileira.  Se as condições fossem isonômicas em termos de

custos  de  produção,  ainda  assim  o  industrial  brasileiro  ficaria  em  desvantagem,

porque paga juros muito superiores aos praticados nos Estados Unidos. Isso retira a

capacidade  de  competitividade  da  indústria  brasileira  no  mercado  mundial.

Constatamos, pois, que não somos competitivos para a exportação.

Mas a situação é muito pior. O problema não é a briga lá fora, o problema é que

eles vêm brigar  aqui dentro e com essa vantagem na garupa. Eles têm melhores

condições de colocar seus produtos aqui de forma mais competitiva. Aí, despertamos

e começamos a cortar a taxa de juros básica, que é exatamente a mãe de todas as

questões. Mas isso está ocorrendo de uma maneira muito tímida e extremamente

tardia.  Ainda  que  tenhamos  o  BNDES,  que  nos  propicia  meios  e  recursos  para

investimentos de médio e longo prazos, numa condição subsidiada em relação à taxa

brasileira,  comparativamente  ao  que  os  investidores  conseguem  lá  fora,  não  há

possibilidade de competição. Eles conseguem uma taxa de juros ainda mais barata

do que aquela subsidiada pelo próprio BNDES.

Se verificarmos, isso se torna um fator atrativo da vinda de capital externo, porém

aquele  com o  capital  de  curto  prazo,  que chamamos de especulativo.  Pioram as

coisas porque isso deprime a condição de câmbio real e nos joga em um patamar em

que  o  excedente  de  moeda  estrangeira  força  o  câmbio  para  baixo.  Então,

artificialmente,  ainda temos mais  um problema para aguentar  como consequência

dessa questão dos juros. Deu no que deu: incentivo às importações e desestímulo às

exportações.

Vejam bem aqui  o  caminho da taxa de  câmbio.  Claramente a tendência dela é

declinante.  Às  vezes  tem-se  um  soluço,  fruto  de  uma  situação  em  que

emergencialmente, utopicamente se aduz uma política que não é consistente a médio

ou a longo prazo,  mas,  sim, fruto de uma necessidade, de uma urgência,  de um
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atendimento momentâneo que não tem surtido efeito.

Depois de setembro de 2011 continuou o mergulho. Chegamos ao nível de uma

cotação do dólar a R$1,50 - os senhores se lembram disso, pois foi muito recente.

Isso tem sido extremamente prejudicial.  Alguns alegam: “Não, mas isso propicia a

vinda de tecnologia e a compra de bens de capital que vêm pra cá”. Ora, precisamos

é de que os bens de capital  sejam produzidos aqui internamente e em condições

favoráveis para que o mercado interno seja fornecedor e supridor das necessidades

do próprio mercado interno.

Repito:  precisamos  voltar  um  pouquinho  à  filosofia  sem  xenofobismo,  e  àquela

condição para termos profissionais. Os demais países fazem isso. Não adianta nos

queixarmos a quem quer que seja, dizendo que existe aí uma política cambial que

nos é desfavorável, pois as palavras ficam no ar. Na prática, a sociedade dali não

permitirá que aquilo aconteça, porque eles também precisam se erguer. Então se faz

como um ouvinte mercador: entra aqui, sai aqui, e clamamos ao vento.

Portanto, o que é necessário é efetivamente termos uma política que permita cuidar

do problema internamente. Vejam aqui: a Argentina tem a mesma idade nossa, no

entanto o que ela tem feito muito recentemente é impor certas barreiras não tarifárias

que  têm  levado  efetivamente  à  manutenção  do  nível  de  produção  interna.  Foi

necessário passar  muito tempo até que se despertasse para tal medida, mas, na

verdade, aqui ainda continuamos sonhando.

Minas  Gerais:  saindo  um  pouquinho  da  questão  do  Brasil,  como  é  que  nos

contextualizamos? Em média, Minas tem sido aquilo que é o País. Em 2008 e em

2011, crescemos igual ao País. No entanto, tivemos dois momentos distintos: 2009,

fruto  daquilo  que  aconteceu  por  sermos  fortes  exportadores  de  “commodities”,

notadamente de grãos e minérios. Fomos afetados substancialmente mais do que os

demais  Estados,  mas,  em  2010,  com  a  inversão  da  curva,  também  fomos

beneficiados. Isso não quer dizer que a nossa indústria levou vantagem porque, na

verdade,  ela  se  encontra  em  um  patamar  abaixo  dessa  média.  Se  eu  medir  a

economia só pelo desempenho da indústria, veremos que ela se encontra em um

patamar menor do que a média do PIB. Aí vemos aquilo que também já foi dito: que

progressivamente  existe  uma concentração  na área de serviços  e  uma perda de
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participação da  indústria.  O  setor  do  agronegócio continua mais  ou  menos  como

sempre  foi,  entre  9% e  10%.  Isso  é  histórico.  Porém,  a  indústria  vem  perdendo

espaço para o crescimento do setor de serviços.

Isso mostra claramente - e esse gráfico explica - que as exportações de Minas têm

crescido muito. Realmente temos aclamado isso bastante. Por Minas são feitas 17%

de todas as exportações do Brasil; o melhor saldo da balança comercial,  que tem

ajudado a sustentar o superávit brasileiro, vem de Minas. Mas isso não quer dizer

grandes coisas. Se eu abrir esses dados, verificarei uma série histórica, desde 2003

até  2011.  Vejam  bem:  a  linha  dos  industrializados  está  subdividida  em

semimanufaturados, ou seja, com média agregação de valor; e em manufaturados,

que teriam maior valor agregado. Ambos vêm em queda vertiginosa. Se olharmos a

composição das exportações brasileiras, veremos que o Brasil perde menos do que

Minas.  O  impacto  dessa  desindustrialização,  Presidente  Olavo,  está  acontecendo

com muito mais rigor em Minas Gerais do que em outros lugares. Acho que esse

gráfico deixa isso bem claro.

Os principais destinos de exportação - aqui vem um pouco o discurso de tratar com

reciprocidade  -  têm  sido  China  e  Taiwan.  Isso  não  quer  dizer  nada,  porque  eles

continuarão comprando do mesmo jeito, eles precisam dessas “commodities”.  Isso

não é vantagem nenhuma, pelo contrário, quer dizer que deveríamos nos aproveitar

dessa  necessidade  e  também  formar  certa  proteção  para  nossa  indústria.  Não

podemos entregar mercado, não podemos entregar toda uma atividade econômica

extremamente  importante  para  a  formação  de  capital  e  de  conhecimento  para

terceiros. Essa não é uma atitude nacionalista favorável; é claramente desfavorável

para nossa brasilidade.

Se  analisarmos  a  pauta  brasileira  e  elencarmos  os  10  primeiros  produtos

exportados, praticamente não veremos nada de agregação de valor. Essa realidade

vale, da mesma forma, para bens do Estado de Minas Gerais, e talvez com muito

mais rigor.  Quando analisamos as importações, a situação muda de figura. Vocês

verão isso. Automóveis com motores e outras coisas -  três categorias diferentes -

estão entre os 10 primeiros. Estamos sendo inundados por produtos de terceiros.

Sorte de Minas, que ainda tem uma Fiat competente, que está conseguindo ainda
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manter nicho de mercado. Mas o resto é “commodity”.

Conclusões. Como fazer para enfrentar essa circunstância? Criar condições para

que o investimento produtivo seja estimulado.  Acho que o plano Brasil  Maior  traz

algum alento, mas não é solução. Falta muito o que fazer. Precisamos olhar para a

questão da proteção da indústria nacional de forma muito mais vigorosa. Com isso,

estaremos também protegendo os empregos, gerando outros tipos de riqueza e uma

cadeia produtiva, que é extremamente importante não só para o País como também

para o Estado.

Apostar em tecnologia e inovação. Foi dito aqui que a Noruega o faz com muita

competência. Dos 70% que o Luiz Aubert citou aqui, na Noruega, foi feito um fundo

que aplica pesadamente no conhecimento e no apoio a esses setores que fazem

diferença  em  valor  agregado.  Com  isso,  eles  conseguem  constituir  empregos  de

qualidade, com alta remuneração, porque conseguem promover um desenvolvimento

social muito mais equânime, linear.

Aplicar  maiores  recursos  em  educação.  Sim,  especialmente  de  base  e

profissionalizante.  Estou  terminando.  Investir  de  forma  maciça  na  preparação  de

profissionais de nível superior no âmbito científico e de gestão. Só a China forma por

ano  40  mil  doutores  e  pós-doutores.  Só  agora  começamos,  timidamente,  um

programa dessa natureza.

Outro ponto seria a recuperação da infraestrutura e a melhoria da logística para o

escoamento da produção. Não é possível mais, em cima das parcas estradas que

temos,  notadamente  em  nosso  Estado,  pensar  que  vamos  ter  um  aumento  de

produção e conseguir escoar onde caminhões competem com carros. Não é possível

que isso aconteça.

Para  concluir,  da  parte  do  governo  mineiro,  alguma  coisa  está  sendo  feita.

Preparamos  alguns  fundos  estaduais,  inclusive  um  fundo  de  atualização  para

trabalhar junto com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal, de tal forma

a  atingir  o  máximo  possível  de  empreendimentos  com  valores  similares  aos  do

BNDES. Não conseguimos baixar isso, porque é necessário que haja uma redução

da taxa Selic para conseguirmos chegar até lá. Outros mecanismos também estão

sendo  usados.  Alguns  setores  estão  sendo  atendidos  mais  topicamente  com
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desonerações.

Há  várias  outras  iniciativas,  como  o  PEP,  que  é  voltado  para  o  ensino

profissionalizante, por meio da Secretaria de Educação. A Secretaria de Ciência e

Tecnologia também está distribuindo um volume muito maior de bolsas para formar

profissionais no exterior e até internamente. Também estamos fazendo um esforço

enorme  para  dotar  de  melhor  infraestrutura  o  Estado,  mas  é  necessário  que

tenhamos o concurso do governo federal nos auxiliando nesse mister.

Agradeço a paciência e a oportunidade. Parabenizo a Assembleia Legislativa de

Minas Gerais pela iniciativa. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  ao  Dr.  Marco  Antônio,  parabenizando-o  pela

brilhante explanação. Agradecemos as sugestões recebidas até agora pelo telefone e

pela  internet.  Agradecemos a manifestação,  por  “e-mail”,  de Alexandre  Gonçalves

Araújo, da cidade de Uberaba.

Quero transmitir a todos os presentes, a todo o povo mineiro, que o Presidente da

Assembleia Legislativa acabou de receber um telefonema do Presidente da Usiminas,

garantindo que o escritório da Usiminas fica em Minas Gerais.

Palavras do Sr. Gilson Luiz Reis

Cumprimento o Deputado Celinho do Sinttrocel, na pessoa de quem cumprimento

toda a  Mesa,  empresários  e  estudantes.  Registro  aqui  a  importância  do  primeiro

mandato de um sindicalista nesta Assembleia, o qual tem contribuído muito com esse

debate  dos  trabalhadores.  Acho  muito  importante  ocupar  este  espaço  para

avançarmos  nessas  discussões.  Cumprimento  todos  os  dirigentes  sindicais.  São

dezenas que participaram, vieram de todo o Estado de Minas Gerais, das centrais

sindicais,  do  sindicato.  Isso  é  fundamental  para  que  possamos  estabelecer  esse

diálogo maduro entre capital e trabalho e construir uma alternativa concreta nessas

relações e na construção do nosso país.

Primeiramente, esse encontro representa a maturidade do movimento sindical dos

trabalhadores e dos empresários na construção de pontos que possam provocar a

convergência  de  nossas  opiniões  e  construir  uma  saída  para  os  problemas

enfrentados, tanto na produção e no emprego como nas relações sociais existentes
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em  nosso  país.  Queria  apenas  deixar  registrada  essa  questão,  que  me  parece

fundamental.

Mais importante do que termos iniciado hoje, na Assembleia Legislativa, este ciclo

de debates, é o entendimento de que esse é o primeiro passo. Não podemos nos

contentar com a atividade que realizamos agora e deixar de lado o nosso diálogo e a

nossa possibilidade de debater  e construir,  a partir  de hoje, alternativas concretas

para enfrentarmos os problemas que estamos enumerando aqui e vamos continuar a

enumerar. Ou seja, este não pode ser um ato que se encerra em sua inauguração;

que seja algo de longo prazo, de fôlego longo. Que tenhamos a possibilidade e a

capacidade de sentar à mesa e discutir os nossos problemas, com responsabilidade e

espírito cívico, na intenção de construirmos os objetivos estratégicos para o nosso

país.  Assim,  este  é  o  primeiro  passo  de  uma  longa  caminhada  que  precisamos

empreender no próximo período.

Lembrando que milhares de trabalhadores acompanham este debate em todo o

Estado de Minas Gerais, é importante ressaltar que essa unidade representa, como

eu disse anteriormente, a maturidade. É lógico que não vamos superar aqui todas as

contradições entre capital  e  trabalho,  que são inerentes a eles  e vão continuar  a

existir.  A luta  entre  capital  e  trabalho  é  histórica,  intrínseca às  relações  sociais  e

políticas.  Mas  o  que estamos  dizendo  é  que,  mesmo com  essas  divergências,  é

possível  construir  alternativas  que  aproximem  o  pensamento  dos  movimentos

sindicais mineiro e brasileiro, para que possamos estruturar de forma madura essas

nossas relações. Portanto, é preciso sinalizar que estamos discutindo pontualmente

questões que dizem respeito à produção e ao emprego, e é necessário que façamos

esse diálogo em alto nível, esquecendo-nos temporariamente das contradições que

existem e vão continuar a existir entre capital e trabalho.

Há uma primeira questão que me parece importante e que foi sinalizada por todos

os componentes da Mesa. É fundamental que resgatemos, na história do nosso país -

e o Secretário acabou de nos brindar com esse assunto em sua fala -, a origem do

que estamos chamando de desindustrialização do País. Parece que há, entre todos

os que se manifestaram, uma opinião comum: a desindustrialização no Brasil não se

inicia em 2011 ou em 2012. A compreensão de todos é que isso ganha um vulto
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importante  no  Brasil  a  partir  dos  anos  90  do  século  passado  -  foi  o  que  todos

disseram aqui.

Mas por que isso ocorre a partir dos anos 90? Não terei tempo de me aprofundar

nesse tema, que mereceria uma discussão mais detalhada, mas foi exatamente a

adoção, nos anos 90, no Brasil, do que chamamos do projeto neoliberal, que criou

vários mecanismos que nos trouxeram à situação em que estamos hoje. Apenas para

dar alguns exemplos, sem me aprofundar no tema, vamos lembrar que, nos anos 90,

os juros chegaram a 48% ou 50% em nosso país, no chamado Plano Real. Vamos

lembrar da paridade com o dólar naquele período, quando ele chegou a R$1,00 e até

a  menos  do que isso.  Vamos  lembrar  que abrimos  o  mercado brasileiro  para  os

produtos internacionais, de forma completamente irresponsável naquele período - o

pão de queijo Forno de Minas e o café Minas Rio, por exemplo, foram comprados por

uma empresa israelense e uma empresa francesa. Então, temos um marco histórico

nesse  processo  de  desindustrialização,  com  a  abertura  indiscriminada  do  capital

brasileiro,  da  economia  brasileira,  cuja  consequência  são os  efeitos  que estamos

sentindo hoje.

Ora, ao contrário do que vivemos nos anos 90 no Brasil, o que parte do mundo fazia

então era uma economia planejada, que se colocava nos objetivos estratégicos de se

pensar na economia daqueles países após 20, 30, 40 anos -  estamos falando de

Taiwan, China, Índia, Rússia e mesmo dos países centrais, que nunca abdicaram da

sua capacidade de planejar minimamente as suas economias. Nós, na onda liberal

dos  anos  90,  das  privatizações,  privatizamos  tudo,  até  a  infraestrutura:  portos,

rodovias,  ferrovias.  Achando  que  essa  seria  a  redenção  do  Estado  Brasileiro,

abandonamos um projeto estratégico de nação e vivemos as consequências hoje.

Acho que esse debate tem de ser feito, porque a história não pode ser rasgada e

esquecida,  como se  fosse  algo  que  não  ocorreu.  Isso  ocorreu  e  nos  coloca  um

desafio: retomamos, hoje, outro projeto de nação, e esse projeto precisa ser posto em

evidência.

É aqui que colocam o nosso processo de convergência. Estamos atacando algumas

questões que nos parecem importantes estratégias daquilo que o movimento sindical

de trabalhadores e empresários têm discutido nesse período. Por exemplo, a política
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de juros. Não é possível que a taxa básica de juros do Brasil continue sendo a maior

do mundo, ou mesmo o “spread” bancário, porque é preciso ser feito investimento na

economia  brasileira.  Isso  feito,  há  possibilidade  de  ter  dinheiro  mais  barato  para

investir na economia nacional.

Da mesma forma, a política cambial. Há quem diga que ela tem de ser flexível,

como foi a origem da política macroeconômica, juros, câmbio e ajuste fiscal dos anos

90. Está certo, o Brasil tem de ser um país aberto. E muitos bateram palmas para

isso.  E  estamos  vendo  agora  a  consequência  disso  para  o  nosso  país,  para  a

indústria, para o desenvolvimento, para tudo que vivemos hoje. Então, isso nos faz

convergir. Nós queremos reduzir juros da economia básica do Brasil, e esse discurso

nosso não é de hoje, mas de muito tempo. Achamos também que é preciso haver um

certo controle do fluxo de capitais. Qualquer país, na sua história, em todo o mundo,

que estiver em momentos de processo de industrialização tem de ter um certo nível

de controle ou talvez um controle completo do câmbio.

Ontem à noite, li no “Informe Econômico” que, só com as medidas de IOF que o

governo tomou, de 6%, no capital que estava chegando ao Brasil, no mês de março,

US$350.000.000,00,  não  entraram  para  especular  a  moeda  brasileira  e  essa

flexibilidade do câmbio no Brasil. Então, essas questões, esse desafio nos coloca no

sentido  de  convergirmos  para  aquilo  que  achamos  importante:  política  de  juros,

política cambial, a estruturação do Estado brasileiro, a discussão em torno do projeto

de infraestrutura que foi abandonado. A indústria brasileira foi destruída, por exemplo,

a indústria naval, que já foi a 2ª maior do mundo e foi destruída nos anos 80, nos

anos 90. Dessa forma, creio que isso nos apresenta uma reflexão. E creio que hoje

estamos maduros, tanto o movimento sindical como os empresários e o governo, no

sentido de discutir as alternativas apresentadas para o Brasil.

Estamos aqui  convergindo para questões fundamentais  e na  discussão sobre a

desindustrialização no Brasil; ao setor da indústria de transformação, principalmente

dos  bens  de  consumo,  que  tem  sido  atacado  de  forma  violenta  em  função  do

mercado  muito  competitivo  e  muito  bem  planejado  externamente.  Temos  sido

atacados também na produção de bens de produção.  Como exemplo de bens de

produção, o Brasil  era exportador de tecnologia na área de telecomunicações nos
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anos 70,  anos 80,  até os  anos 90.  Privatizou-se o  setor  de telecomunicações do

Brasil. Exportávamos ciência e tecnologia, construímos o Centro de Tecnologia em

Campinas nos anos 60, 70. Ocorre que, com a privatização, nós importamos ciência

na área de telecomunicação da Espanha e de outros países do mundo. Então, é isso

que  representou  para  o  Brasil  esse  processo  de  destruição  da  economia  na

perspectiva. Ora, se estamos discutindo então que há problemas, é preciso proteger

o emprego no Brasil, o setor têxtil, que me parece ser um problema de competição

irregular, porque há diferenças no mercado.

Agora, como eu disse inicialmente, é preciso construirmos um pensamento único.

Para repensar para além da desindustrialização no Brasil, nós precisamos discutir um

tema  importante:  a  reindustrialização  nacional.  Vejam  que,  por  estarmos  falando

dessa  economia  da  indústria  nacional  que  vem  sendo  atacada  pelas  grandes

potências de produção, é que nós precisamos repensar em qual nicho de produção,

na chamada divisão internacional do trabalho, vamos nos situar. Tudo bem produzir

camisas, sapatos, minério, essas coisas que produzimos, da economia industrial do

século  passado,  ou  nós  vamos  pensar  que  a  economia  brasileira,  a  indústria

brasileira,  precisa  se  restabelecer  em  outro  patamar,  o  que  nós  chamamos  de

indústria  tecnológica? Ou seja,  a indústria  vai  agregar  valor  a  partir  da  ciência  e

tecnologia e nós poderemos construir, nesse processo histórico, de forma planejada,

para daqui a 20 anos, 30, 40 anos, os nichos de produção industrial que o nosso país

vai  ocupar  nessa  situação  internacional,  nessa  divisão  internacional  do  trabalho.

Parece-me ser esse o maior desafio colocado nesse cenário internacional.

Porque ou fazemos essa discussão de forma aprofundada e sob o ponto de vista de

projeto nacional, ou podemos ficar patinando em questões meramente conjunturais.

Acho importante o anúncio da Presidente Dilma, nos últimos dias, no Plano Brasil

Maior,  a questão de IOF, os R$68.000.000.000,00 para investimento na economia,

agora o “spread” bancário, a própria Selic diminuindo, o setor automotivo. Lembro que

o saudoso Juscelino Kubitschek,  quando trouxe a indústria  automobilística para  o

Brasil,  nos  anos  50,  trouxe  com  a  condição  de que  a  produção  de  peças  fosse

nacional.  Abandonamos  isso  nos  anos  90  também.  Privatizamos  as  principais

indústrias  de  autopeças  do  nosso  país,  entregando-as  ao  capital  internacional.  A
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cadeia  produtiva  do  setor  automotivo  está  também  no  Plano  Brasil  Maior,  para

resgatar parte da indústria nacional de produção de equipamentos do setor industrial

automotivo.  Isso  tudo  está  colocado,  mas,  se  não  tivermos  uma visão  de futuro,

estaremos simplesmente discutindo questões conjunturais e não vamos aprofundar e

avançar naquilo que precisamos fazer, que é a construção deste país.

Dizia  aqui  o  representante  da  Abimaq  que  nosso  país  produz  avião,  e  não  foi

porque duas pessoas iluminadas falaram para produzir avião, mas porque houve uma

decisão  de  governo.  Vamos  produzir  avião,  tecnologia,  para  desenvolvermos

capacidade industrial nesse patamar. E temos capacidade de desenvolver na área de

TI, de telecomunicações, de nanotecnologia, de biotecnologia, em várias áreas de

produção científica. Mas, para fazer isso, é preciso algo que não estamos vendo no

cenário internacional, que é o investimento em educação.

Estava  vendo  os  dados  do  representante  do  governo,  e  é  inacreditável  -  sou

Presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais e Presidente da

CTB - como o nosso Estado de Minas Gerais e como o governo federal tratam a

educação como questão secundária. Não investimos 5% do PIB em educação em

nosso  país.  Estamos  agora  disputando,  no  Plano  Nacional  de  Educação,  o

investimento de 10% do PIB em educação. Ora, vamos falar da China? Cem milhões

de chineses estão agora na universidade pública chinesa, estudando de manhã, à

tarde e à noite, para se formarem como protagonistas do desenvolvimento da ciência

e tecnologia. No Brasil temos 5 milhões, 6 milhões de estudantes, sendo que 75%

estudam em escolas privadas, que não são universidades, mas escolas de formação

técnica de profissionais. Não tem ciência, não tem tecnologia, não tem investimento

em extensão, não tem nada. Moramos num Estado onde não há uma universidade.

Em  São  Paulo  há  a  Unicamp,  a  USP,  e  em  Minas  Gerais  não  temos  uma

universidade.

Para falar da dimensão de uma universidade. Temos aqui a Uemg e, em Montes

Claros,  a  Unimontes,  mas  não  podemos  considerar  isso,  porque  não  existe

investimento do Estado na produção de ciência e tecnologia. Não podemos falar em

agregar  valores  da  produção  industrial  mineira.  Oitenta  e  cinco  por  cento  da

economia mineira consiste na siderurgia, no agronegócio e na exploração mineral.
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Ora, não é possível mais pensarmos a terceira maior economia do País focada em

três setores de produção que são, na verdade, “commodities”. Ora, se pensarmos

seriamente no desafio colocado diante de nós, trabalhadores, empresários e governo,

temos  de perguntar  qual  é  a  parcela  de  contribuição de cada um de nós  nesse

projeto.  Qual  é  a  participação  do  governo  de  Minas  Gerais  nesse  novo  projeto

nacional?  Ou vamos  continuar  achando  que  é  suficiente  exportar  minério  para  a

China e comprar, muitas vezes, aço da China para produzir nossos automóveis aqui?

Penso que esse não pode ser o futuro de Minas nem do Brasil. Por isso essa questão

está colocada para nós como um desafio importante.

Nós, do movimento sindical, compreendendo a importância deste debate, estamos

abertos ao diálogo, mas também temos preocupações com o que está sendo feito.

Dizia aqui meu companheiro Reginaldo, da CNTI, da Nova Central, sobre a situação

que vivemos no mercado de trabalho e a desoneração da folha. Ora, desonerar folha

pode  ser  um  mecanismo importante  para  aumentar  a  produtividade,  aumentar  a

produção no Brasil, liberar energias na produção, mas vivemos a vida toda discutindo

problemas de falta de dinheiro para a previdência, em fazer reforma da Previdência,

em destruir  a  Previdência,  e agora retiram R$8.500.000.000,00 da Previdência.  É

lógico que vão instituir imposto para repor o dinheiro, mas não temos compreensão

de que isso possa ocorrer.

Se não ocorre, será mais uma reforma da Previdência e um ataque aos direitos dos

trabalhadores? Penso que não. Se há uma união no intuito de construir um projeto

estratégico, todos têm de ganhar. Então não é para um setor ganhar e outro perder. É

preciso compreender esses dilemas apresentados em torno da relação de trabalho.

Por  exemplo,  há  desoneração?  Sim,  mas  também  uma situação  no  mercado  de

trabalho no Brasil que precisamos discutir. Todos os anos 25% da mão de obra no

Brasil é demitida. Na verdade, é um dos países que mais demite trabalhadores - aliás,

demite muitas vezes trabalhadores com valor x para contratar com valor x menos 20,

x menos 30. No Brasil, 30% dos trabalhadores ainda não têm carteira assinada, ou

seja, não foram formalizados de maneira decente no mercado de trabalho.

Se  estamos  discutindo  a  desoneração  da  folha,  qual  é  a  contrapartida  para  o

trabalho? Qual é a contrapartida na questão do valor do custo? Há muita discussão
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sobre o valor do custo da mão de obra no Brasil. O valor médio do salário praticado

no Brasil na indústria é de US$5,00, enquanto na Alemanha são US$37,00, e nos

EUA US$25,00. Então o que estamos dizendo é que o mercado de trabalho no Brasil

e as relações de trabalho ainda são muito precários. É preciso melhorar e abrir esse

diálogo. Melhorar salário é melhorar o mercado interno.  E melhorando o mercado

interno, melhora-se a produção, o comércio e o giro da economia nacional e mineira.

O  Deputado  Celinho foi  um  dos  precursores  dessa luta  da  construção  do  piso

salarial regional. Minas Gerais, um dos seis maiores Estados do País, é o único que

não tem um piso regional. E olhem que não é muito grande. Estamos parados. Deve

estar engavetado em alguma mesa da Assembleia Legislativa. Devemos recuperar

esse  debate  no  Estado  porque  o  mercado  interno  e  a  massa salarial  criarão  as

possibilidades  para  retomarmos  esse  projeto  estratégico  de  desenvolvimento  no

nosso país.

Quanto  a  essas questões  que apresento  como desafiadoras para  o  trabalho,  a

indústria e os governos nacional e estadual, nenhuma das partes pode ser omissa.

Estamos assumindo. Como disse o companheiro da Abimaq, é um momento histórico

e algo está acontecendo em nosso país. Considero também isso. Existe abertura de

diálogo, possibilidade de construção e necessidade de fazer o que estamos fazendo?

Sim.  Agora  devemos  sentar-nos  à  mesa,  discutir,  debater  e  estabelecer  que

precisamos repensar o Brasil de forma estratégica e planejada para os próximos 20,

30 anos e conjunturalmente estabelecer essas relações que estão sendo colocadas.

Além  disso,  pensar  que  não  podemos  esgotar  essas  relações  a  duras  penas

construídas e cada um aproveitar-se de forma oportunista das condições históricas

apresentadas e não pensar no futuro. Então devemos pensar nas próximas gerações

de  brasileiros,  de  trabalhadores  industriais  e  do  povo  brasileiro  e  construir  uma

alternativa real e concreta para a construção deste Brasil grande - aliás, ele um dia

será com certeza, porque temos potencial em todas as naturezas para fazer isso e

teremos capacidade intelectual, científica e de produção e articulação para construir

esse futuro que temos de construir.

Parabéns  aos  trabalhadores  de  Minas  Gerais,  aos  empresários  e  a  todos  os

setores. Esperamos que o governo de Minas some forças num esforço nacional da
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Presidente Dilma e que, em forma conjunta, construamos alternativa estratégica de

Minas e do Brasil. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Companheiro Gilson, parabéns pela brilhante explanação, que

também contribui muito para que continuemos com este ciclo de debates.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante daremos início aos debates. Solicitamos aos que

fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada

a formalidade das saudações pessoais. Além disso, pedimos também que entreguem

antes a sua contribuição por escrito à assessoria. Cada participante disporá de até 3

minutos para fazer a sua intervenção. Lembramos que a leitura e a apresentação oral

de propostas serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Informamos aos participantes que, após o evento, a apresentação dos palestrantes

estará disponível no “hotsite” do Ciclo de Debates, que pode ser acessado por meio

do “site” da Assembleia Legislativa, www.almg.gov.br.

Informamos, ainda, que a publicação da ata deste ciclo de debates será feita no

“Diário do Legislativo” do dia 20 de abril, sexta-feira. Aos interessados em gravar em

vídeo as reuniões deste ciclo de debates, esclarecemos que a reprise será exibida

pela TV Assembleia no dia 21 de maio, segunda-feira, às 8h30min.

Debates

O Sr. Presidente - Convido para fazer uso do microfone o Sr. Gustavo Persichini, da

AMM.

O Sr. Gustavo Persichini - Boa tarde, Deputado Celinho, que preside este evento.

Fiz parte da Mesa que iniciou os trabalhos. Saúdo V. Exa., em nome de quem saúdo

todos  os  demais  participantes  presentes.  Meu  nome  é  Gustavo  Persichini.  Sou

Superintendente-Geral AMM. Nós, dos Municípios, estamos presentes neste evento

por uma razão muito simples: quando se fala em emprego, fala-se necessariamente

em cidadão;  quando se fala em cidadão,  fala-se necessariamente em Municípios,

porque é  ali  que o  cidadão vive.  O cidadão não tem contato  direto  com a figura

estranha que se chama União; não tem contato direto com a figura ainda imaginária,

que se  chama Estado.  Entretanto,  com o  Município,  sim.  Ele  se  encontra  com o

Prefeito todos os dias, na farmácia, na padaria, enfim, em vários lugares. Ali ele cobra
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diretamente o resultado a que se propõem as políticas públicas em âmbito local.

A AMM, com seus 60 anos, é uma parceira de muitas entidades representadas aqui.

É parceira da Fiemg, da Assembleia Legislativa, do governo do Estado e desenvolve,

por meio de sua capilaridade, uma repercussão, faz reverberar muitos assuntos que

cotidianamente surgem em nível nacional, estadual e outros. Realizamos um trabalho

de formiguinha, por assim dizer, para fazer chegar a todos os Prefeitos, a todos os

legisladores  municipais,  informações  importantes,  como  as  que  estão  sendo

debatidas aqui hoje.

Ao  se  falar  de  um  programa  como  este,  um  grito  de  alerta  em  prol  da

industrialização e contra a desindustrialização, é importante que destaquemos que

muitas das ações que estão sendo propostas têm também um impacto direto na vida

dos Municípios. É muito importante, Sr. Presidente, aliás, solicito singelamente que o

tempo não me seja cerceado neste momento, porque, quando falamos das propostas

que  estão  sendo  feitas  em  torno  da  industrialização,  da  luta  pelo  emprego,  é

importante,  sim,  que  uma  associação  de  Municípios,  que  representa  os  853

Municípios  de  Minas  esteja  presente.  Em  Minas  Gerais,  somos  costumeiramente

ordeiros, hospitaleiros, recebemos bem todas as iniciativas. Mas não somos omissos.

Não nos calamos quando identificamos ou deparamos com algum tipo de injustiça.

Assim, Presidente Olavo, apoiamos todas as ações propostas, com uma pequena

ressalva em relação a um ponto específico.

Quando se fala em desoneração de impostos federais e estaduais, temos de ter um

olhar  muito  atento  para  esses  pontos.  Recentemente,  tivemos  medidas

implementadas pelo governo federal de desoneração do IPI para a chamada linha

branca,  que  foi  estendida  agora  para  outros  setores,  como laminados,  móveis  e

outros. A medida implementada pelo governo federal, senhores e senhoras presentes

e  os  que  nos  ouvem  neste  momento,  não  é  paga  única  e  exclusivamente  pelo

governo federal. É paga pelos Municípios. A desoneração desse tipo de imposto recai

nas costas dos gestores municipais, porque o Fundo de Participação dos Municípios,

o  IPI  Exportação,  o  ICMS,  recaem sobre as  contas municipais,  que têm os seus

recursos reduzidos. Nosso apoio será forte com esse objetivo. A nossa mobilização,

Sr.  Presidente,  será  forte.  Faremos  chegar  a  todos  os  gestores  municipais  as
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medidas em prol do emprego e da reindustrialização deste país. Mas não podemos

deixar de observar que o que recai nas costas dos Municípios tem de ser olhado,

para que não tenhamos uma conta sendo paga injustamente do outro lado, por esse

ente da Federação.

Para exemplificar,  de  dezembro a  março,  tivemos R$13.000.000,00 renunciados

para os Municípios e, de abril a junho, R$18.000.000,00 renunciados.

Conte com o nosso apoio incondicional na AMM. Todos os gestores saberão que

essas medidas que aqui  estão sendo implementadas devem repercutir  em todo o

Estado. Mas gostaríamos de pedir uma atenção especial para que não recaia sobre

este  ente  fraco  da  corrente,  os  Municípios,  essa  desoneração  e  essa  queda  de

recursos. Muito obrigado a todos e agradeço a gentileza.

O Sr. Presidente - A segunda intervenção é de Edson Ferreira da Silva, do Sindicato

dos Trabalhadores de Ipatinga,  que faz a pergunta:  “Por  que o fantasma de uma

economia  baseada  na  produção  e  exportação  de  produtos?”,  direcionada  ao  Dr.

Aguinaldo Diniz.

O Sr. Aguinaldo Diniz - Edson? Quem é o Edson? Pelo que posso entender dessa

pergunta, acredito que produção e exportação são componentes importantíssimos de

uma economia, mas deve haver um equilíbrio. O que está acontecendo no Brasil, por

vários motivos já expostos aqui, é que existe um “gap”, onde a competitividade Brasil,

por todos esses problemas levantados, está fazendo com que haja mais importação

que produção. É justamente o problema do fantasma - utilizando a palavra do Edson -

de uma desindustrialização. Realmente isso não é bom para um país. Como falou o

líder dos Municípios, não é bom para os Municípios que haja esse desequilíbrio - e

isso ocorre no geral. E o Brasil está perdendo esse equilíbrio, tendo em vista o déficit

de  U$93.000.000.000,00,  que  foi  colocado  e  que  existe  na  indústria  de

transformação. Isso representa muito emprego. Então, podemos chamar isso de um

desequilíbrio nessa economia: mais importação com menos exportação.

O Sr. Presidente - Convido Rafael Leal, da UEE, para fazer sua intervenção e, a

seguir, peço para se aproximar do microfone João Pedro da Silva, do Sindicato dos

Metalúrgicos de Ipatinga - Sindipa.

O Sr.  Rafael Leal - Boa tarde a todos os presentes: trabalhadores, empresários,
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estudantes e ao Deputado Celinho do Sinttrocel.

Deputado, é muito importante que este debate seja mais permeado pelos âmbitos

políticos.  Para  começar  minha  intervenção,  eu  diria  que,  para  além  dos  termos

técnicos, a luta contra uma desindustrialização e por uma reindustrialização é pela

garantia  da  soberania  nacional,  do  desenvolvimento  nacional.  E  essa  luta  coloca

algumas contradições do Estado brasileiro em evidência, as quais permearam os 500

anos de existência deste país.

Foi colocada pelo companheiro da Abimaq a contradição entre colônia ou potência.

O Brasil  tem uma grande riqueza natural  e uma grande possibilidade de ser uma

grande potência, mas, por eventuais interesses estrangeiros, ainda não conseguimos

nos tornar essa potência. Faço coro com o Gilson: tivemos uma das piores décadas

em 90, quando diversos setores foram privatizados, desvalorizando nossa indústria.

Essa década apresentou uma agenda diferente para o desenvolvimento do nosso

país.

E agora chegamos em um momento histórico, quando trabalhadores, estudantes e

empresários  se  unem  em  uma  causa  que  tem  convergência  e  que  é  pela

reindustrialização e pela defesa do emprego e da indústria nacional. Nesse sentido,

devemos travar uma dura luta contra o capital especulativo e o capital financeiro.

A luta pela diminuição de juros é uma das principais lutas que todos nós devemos

travar. Hoje se pagam 60% do PIB em juros e amortização da dívida pública. São

quase R$600.000.000.000,00,  enquanto  na  educação se investem apenas  4% do

PIB. No Estado de Minas Gerais, não temos uma universidade que produza ciência e

tecnologia  e  consiga  agregar  valor  aos  nossos  produtos  minerários.  A UEE  está

apresentando  um  projeto  aos  Deputados  desta  Casa,  e  fizemos  uma  audiência

pública sobre o projeto de emenda constitucional, a PEC do Minério, para que se crie

um fundo social - e contamos com o apoio do Deputado Celinho do Sinttrocel - com

dinheiro  proveniente  da  exploração  do  minério  para  se  investir  em  ciência  e

tecnologia na universidade, a fim de agregar valor aos nossos produtos minerários e

para  construirmos  uma  Minas  Gerais  que  seja  uma  potência  tecnológica,  para

construirmos um país que seja referência, não em importação de “commodities”. Se

hoje o Brasil é a 6ª economia mundial exportando grãos, minério bruto e diversas
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“commodities”, imaginem se investirmos maciçamente na ciência e na tecnologia, nas

universidades e na indústria de transformação. Temos tudo para sermos uma grande

potência,  desenvolvida,  socialmente  justa,  que  garanta  direitos  democráticos  aos

trabalhadores e ao seu povo. Mas, para isso, companheiros, enfrentaremos forças

conservadoras muito fortes.

O CQC esteve nesta Assembleia para dizer que ela gasta muito e para criticar o

investimento no Estado, no instrumento público de fortalecimento da democracia, mas

não faz crítica ao maior roubo que é feito nos cofres públicos brasileiros: o pagamento

de 46% do PIB, cerca de R$600.000.000.000,00, para banqueiros. Além disso, não

denunciam  que  o  País  está  passando  por  um  processo  drástico  de

desindustrialização. Esse movimento,  companheiros, deve ecoar  gritos  muito mais

fortes.

A UEE fará um ciclo de debates nas principais universidades a fim de levar -  e

sintam-se todos convidados - esse debate para dentro da academia. É preciso travar

uma luta nos lugares onde são produzidos muitos economistas e financistas que só

pensam no capital financeiro. É preciso travar esse debate lá dentro. Devemos levar

esse debate a todos os cantos de Minas Gerais, porque os setores conservadores do

capital  financeiro  têm força  e  têm,  nessa luta  política,  por  enquanto,  muita  força.

Devemos  acumular  força  para  baixar  os  juros  e  fazer  com  que  ganhem  nesse

pêndulo  da  balança  os  trabalhadores,  a  indústria  nacional,  a  produção  e  a

constituição  de  um  Brasil  soberano  economicamente  e  justo  socialmente.  Muito

obrigado.

O Sr.  Presidente - João Pedro da Silva, do Sindipa, está presente? Cristiane de

Souza Machado, da UJS - União da Juventude Socialista - pergunta ao Dr. Marco

Antônio quanto se gera de emprego e o que pode melhorar em quedas de impostos

no Estado?

O Sr.  Marco  Antônio  Rodrigues da  Cunha -  Quanto à geração de emprego,  na

realidade, Minas Gerais desponta no cenário nacional como um Estado ímpar, talvez

com a taxa mais baixa de emprego: algo na ordem de 4,9%. Até agora, Minas tem

gerado, na média dos últimos três anos, algo na ordem de 300 mil empregos anuais.

Evidentemente, ainda não estamos satisfeitos com isso. Por quê? É necessário que
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se faça investimento em empregos de qualidade. Melhorar a condição do empregado

é investir nele, capacitá-lo e remunerá-lo à altura do que efetivamente ele pode dar

em abrigo às empresas para as quais trabalha. Evidentemente, depende muito do

esforço,  não  apenas  do  governo,  mas  de  vários  entes  que  têm  nos  ajudado  na

capacitação.

Gostaria de destacar o Senai, que pertence ao sistema Fiemg e que tem feito um

esforço enorme para dotar o Estado da mão de obra necessária para aqueles novos

investimentos que aqui estão acontecendo. Assim como outros entes que têm nos

auxiliado  bastante,  por  meio  de  cursos  profissionalizantes.  Basicamente,  hoje  o

governo de Minas tem apoiado isso por meio do Programa de Educação Profissional -

PEP -, que permite capacitar cerca de 30 mil pessoas por ano, comprando vagas em

cursos  específicos  para  dotar  essa  mão  de  obra  de  maior  eficiência  e  maior

qualidade.

O Sr. Presidente - A última pergunta é do Sr. Francisco Rubió, do Partido Pátria

Livre, para o Subsecretário Marco Antônio. (- Lê:) “A taxa de juros Selic vem sendo

mantida  nas  alturas,  sob  o  argumento  de  inibir  a  demanda  e  equilibrá-la  com  a

disponibilidade de bens e  serviços.  Isso parece ser  um ponto de  vista  do  capital

financeiro. Do ponto de vista da produção, o foco da ação do governo não deveria ser

o aumento de produção ao invés de remunerar o capital financeiro?”.

O Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha - A produção está diretamente ligada às

condições oferecidas pelo meio ambiente. À medida que tenho uma taxa de juros

atrativa e compatível, em termos de prazo para o investimento a ser feito, maior é a

condição  de  outros  investimentos  seguirem  na  mesma  direção.  Teremos  novos

investimentos se tivermos condições favoráveis. O Brasil tem uma longa tradição de

bancos  de  desenvolvimento  que  têm  permitido  alavancar,  principalmente,  o  setor

industrial  brasileiro. Acreditando que essa é a base produtiva que precisa ter  todo

país que emerge e quer ser grande um dia, o Brasil tem apoiado e apostado muito

nessa direção. Portanto, taxa de juros compatível com a capacidade de pagamento

daquele investimento é fator absolutamente único e deve existir nessas condições.

Por outro lado, programas de governo podem ajudar bastante, porque hoje há uma

competição enorme pelo novo investimento. Seja na famigerada guerra fiscal entre os
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Estados brasileiros, seja na disputa entre países por esses novos investimentos. É

isso  que  alavanca o  desenvolvimento,  propicia  a  empregabilidade e  dá  direito  às

cadeias produtivas de investirem junto. O grande investimento básico propicia no seu

entorno novos investimentos.  Há uma busca,  às  vezes,  até  exagerada por  novos

investimentos,  e  essas  condições  são  muito  facilitadas.  E  penso  que  o  capital

financeiro deve ser destinado à produção, de preferência. Seja a produção por meio

da constituição de ativos fixos ou através do capital de giro, para alavancar novos

incrementos de produção. Esse é o destino de todo país que quer ser grande. Capital

especulativo, gente, não altera nada.

O Sr.  Presidente -  Terminada a fase de debates, passaremos às considerações

finais. A palavra está franca aos expositores, inclusive ao Dr. Olavo. Com a palavra, o

Sr. Gilson Luiz Reis.

O Sr. Gilson Luiz Reis - Lembrando-me do romance de Shakespeare, “Romeu e

Julieta”,  em  que  os  jovens  de  duas  famílias  que  não  se  “bicavam”  nem  se

relacionavam resolvem namorar. Estamos agora começando um namoro, demos o

primeiro beijo na boca, vamos dizer assim.

Isso me traz muita responsabilidade na construção em longo prazo. Espero que

nosso  encontro  na  parte  da  tarde  não  seja  apenas  uma  retórica,  mas  a  busca

permanente da construção de uma alternativa real para o desenvolvimento de Minas

e do Brasil. Espero também que todos os que estão se relacionando nessa busca

possam dar a sua contribuição e o seu esforço para a construção desse processo.

Esse namoro começou; então, agora é necessária a responsabilidade de cada uma

das partes, pois não nos basta dar o primeiro passo e o primeiro beijo:  é preciso

construirmos uma relação. Às vezes, as relações são difíceis, mas é preciso construí-

las. Da nossa parte, está posto esse desafio, e esperamos que, a partir de manhã, na

semana  que  vem  e  nos  próximos  meses,  sentemos  à  mesa  para  discutir  com

seriedade  e  profundidade  os  temas  aqui  levantados  a  fim  de  construirmos  uma

alternativa verdadeira para Minas e para o Brasil.

Parabéns para nós. Continuaremos com esse esforço coletivo para construirmos

essa alternativa. Obrigado a todos os trabalhadores que aqui estiveram e a todos os

empresários pelas decisão de construir essa alternativa para Minas e para o Brasil.



909
____________________________________________________________________________

Boa tarde.

O  Sr.  Presidente  -  Marcelo,  deseja  fazer  alguma  consideração?  O  Marcelo

Veneroso continua representando a Abimaq.

O Sr. Marcelo Veneroso - Apenas queria reforçar as palavras do Gilson. Todos os

setores convergiram para o posicionamento de que o Brasil  vive um processo de

desindustrialização que se arrasta há mais de 20 anos, 30 anos. Se nós e todos os

setores  que  estão  tomando  consciência  disso  ficarmos  parados  e  não

empreendermos, daqui para a frente, ações definitivas para reverter esse processo,

entregaremos para os nossos filhos um país indesejado e sem futuro. Então, reforço

as palavras do Gilson, pois temos de começar a tomar como ponto de partida esse

movimento que reuniu todas as classes e continuar a ação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Olavo para suas considerações finais.

O Sr.  Olavo  Machado Júnior  -  Deputado  Celinho,  em  nome da  Federação  das

Indústrias,  resta-nos  apenas  agradecer  à  Assembleia  por  criar  esta  oportunidade.

Agradeço também ao senhor,  particularmente,  pelo  empenho na realização deste

evento. Gostaria de dizer ao Gilson que não somos tão volúveis. O beijo é daqui a

pouquinho; é um beijo roubado. Queremos, sim, conversar, aliás, já lhe dei o meu

cartão,  e  podemos  nos  encontrar.  Certamente,  teremos  muito  a  construir  juntos,

porque a indústria é feita principalmente pelos trabalhadores.

Quero aproveitar a oportunidade para saudar o nosso jovem ali pela importância do

que  falou.  Na  Fiemg,  temos  valorizado  muito  a  Fiemg Jovem  justamente  porque

sabemos  que  o  que  planejaremos  agora  será  para  vocês  colherem.  Portanto,  a

participação  de  vocês  nessas  decisões  é  da  maior  importância.  Vocês  da  UNE

contem com a Fiemg, para construirmos um país melhor, valorizarmos a tecnologia e

fazermos  o  que  já  fizemos  e  o  que  já  sabemos  fazer.  A indústria  mineira  estará

sempre ao lado de todos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Marco Antônio para suas considerações

finais.

O Sr.  Marco  Antônio  Rodrigues da  Cunha -  Deputado,  gostaria  de agradecer  a

oportunidade de estar aqui, fazendo parte deste debate extremamente importante. E,

mais do que isso, digo que o governo de Minas é extremamente solidário e parceiro
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de todos os entes e das entidades que se fizeram presentes. Entendemos que essa

postura é fundamental para o futuro do nosso Estado. O Governador Anastasia tem

dito, por mais de uma vez, que a indústria é o setor principal da cadeia de geração de

empregos e de riquezas. Portanto, ela merece toda a atenção por parte do governo

mineiro. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e deixo um abraço a todos em nome

do Governador Anastasia.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Agnaldo, para as considerações finais.

O  Sr.  Agnaldo  Diniz  -  Agradeço  a  oportunidade  de  termos  nesta  Assembleia

Legislativa o Deputado Celinho. Este momento é ímpar. O companheiro da ponta da

mesa disse para começarmos o namoro; ressalto que já houve o casamento. Não

pode haver desquite. Casamento já temos há muito tempo. Temos de estar juntos

para  atingir  um  objetivo  único:  gerarmos  emprego  e  renda  no  Brasil  para  os

brasileiros. Isso não é xenofobia. O brasileiro precisa não é daquele produto barato

que vem da China, não é daquela camisa ou disso ou daquilo; o trabalhador brasileiro

precisa é de emprego e renda. E emprego de qualidade e renda são gerados por uma

indústria forte. Só assim poderemos efetivamente transformar este país, termos um

crescimento cada vez maior, justiça e paz social cada vez mais fortes. Que este país

possa fazer jus à benção divina de ser privilegiado. Portanto, com muito esforço e

trabalho, tenho certeza de que, juntos, conseguiremos o nosso intento de gerar um

país rico e forte para as gerações futuras. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Rafael, para as considerações finais.

O Sr. Rafael Leal - Foi muito importante este primeiro ciclo de debates. O debate

sobre esse assunto tem de permear as entranhas políticas, a sociedade brasileira

como um todo.  Com certeza,  vamos enfrentar grandes áreas conservadoras, mas

tenho  convicção  de  que,  com  muita  humildade  e  convergência  na  caminhada,

conseguiremos  enfrentar  esse  setor  do  capital  especulativo,  que  atravanca  o

desenvolvimento do nosso país.

São poucos os momentos em que a história nos premia. O Luiz Gonzaga Belluzzo

falou que a história está dando um bilhete premiado para o Brasil. Neste momento,

podemos dar um salto histórico: investir em nossa indústria e tecnologia e transformar

este país, este gigante adormecido, em uma nação grande, altiva, soberana e justa.
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Se a situação continuar desse jeito, nesse caminhar, vamos pegar esse bilhete que a

história está nos dando e transformar este país em uma grande potência respeitada,

justa e soberana, que valoriza o trabalho, o emprego e a renda do nosso povo. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Antes de fazer as minhas considerações finais, agradeço mais

uma vez o Presidente,  Deputado Dinis  Pinheiro,  pela importância que deu a este

debate;  o  Dr.  Olavo,  Presidente  da  Fiemg,  pela  importância  com  que  abraçou  a

discussão deste tema; e todos os Deputados que estiveram neste Plenário desde o

momento da abertura deste ciclo: o Deputado Rogério Correia; o companheiro Carlin

Moura,  do  meu  partido,  o  PCdoB;  o  Deputado Luiz  Carlos  Miranda;  a  Deputada

Rosângela Reis; e o Deputado João Leite.

Quero dizer a todos que estamos diante de uma guerra, de uma luta, mas temos de

sair daqui com o dever de vencê-la. E, para que possamos sair vencedores desse

desafio, é necessária a união de forças dos trabalhadores, dos empresários e dos

governos  estadual,  municipal  e  federal.  É  assim  que  vamos  conseguir  o

fortalecimento da indústria brasileira, em especial, da indústria mineira.

Um agradecimento  especial  a  todos os aposentados e a todas as aposentadas

presentes neste Plenário, que, de forma brilhante, persistiram até o final deste evento.

Isso  para  mim é  uma demonstração firme e  forte  de  luta  desses trabalhadores  -

sempre os chamo assim - que sempre deram condições para haver um Brasil maior.

Foram eles os responsáveis pela condução deste país e estão sempre presentes nos

momentos importantes.

Agradeço ainda a toda a comitiva do Vale do Aço, especialmente à de Coronel

Fabriciano, aos meus assessores de gabinete e aos servidores da Casa por este

momento importante que construímos na Assembleia Legislativa.
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LEGISLATURA, EM 13/4/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Carlos Mosconi e Adelmo Carneiro Leão

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

da Mesa -  Registro  de presença -  Execução do Hino  Nacional  -  Palavras do Sr.
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Presidente  -  Lançamento  da  campanha  de  coleta  de  assinaturas  -  Palavras  do

Deputado Federal  Saraiva Felipe -  Palavras do Deputado Federal  Eros Biondini  -

Palavras  do  Deputado  Federal  Eduardo  Azeredo  -  Palavras  do  Deputado  Neider

Moreira - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Registro de presença -

Palavras do Sr. Antônio Jorge Marques - Palavras do Sr. Eugênio Vilaça Mendes -

Palavras do Sr. Mauro Guimarães Junqueira - Palavras do Dom Luiz Gonzaga Fechio

- Palavras do Sr. Florentino de Araújo Cardoso Filho - Palavras do Sr. Mário Lúcio

Quintão - Palavras do Sr. Rogério Avelar - Palavras do Sr. Lincoln Lopes Ferreira -

Palavras do Sr. Ângelo José Roncalli de Freitas - Palavras do Sr. Marcelo Gouvêa

Teixeira -  Palavras do Sr.  Gilmar de Assis  -  Palavras do Sr.  João Batista Gomes

Soares - Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão - Palavras do Deputado Carlos

Mosconi - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Doutor

Viana - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - João Leite - Neider Moreira - Sebastião

Costa - Tiago Ulisses.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h15min,  declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Carlos Mosconi, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates “Mais recursos

para  a  saúde  -  assine  mais  saúde”  e  tem  como  objetivos  debater  os  aspectos

referentes à recente regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, e

fazer  o lançamento da campanha de coleta  de assinaturas para apresentação do

projeto  de  lei  de  iniciativa  popular  propondo  o  investimento  de  10%  da  receita
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corrente bruta da União na saúde pública.

Composição da Mesa

O locutor -  Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Antônio Jorge

Marques,  Secretário  de  Estado  de  Saúde,  representando  o  Governador,  Antonio

Anastasia; Deputado Federal Eros Biondini, membro da Frente Parlamentar do Apoio

às Santas Casas de Misericórdia,  Hospitais  e Entidades Filantrópicas na Área de

Saúde;  Deputado  Federal  Eduardo  Azeredo;  Deputado  Federal  Saraiva  Felipe;  e

Gilmar de Assis, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional

das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa da Saúde  do  Ministério  Público  de  Minas

Gerais, representando o Procurador-Geral de Justiça, Alceu José Torres Marques; o

Exmo. Revmo. Dom Luiz Gonzaga Fechio, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo

Horizonte, representando essa Arquidiocese; os Exmos. Srs. Ângelo José Roncalli de

Freitas, Presidente da Associação Mineira de Municípios e Prefeito de São Gonçalo

do  Pará;  Rogério  Avelar,  Presidente  da  Associação  dos  Municípios  da  Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  Granbel  -  e  Prefeito  de  Lagoa  Santa;  Mauro

Guimarães Junqueira, Presidente do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde

de Minas Gerais e Secretário Municipal de Saúde de São Lourenço; Eduardo Cirino,

Defensor  Público,  representando  a  Defensora  Pública-Geral  do  Estado,  Andrea

Abritta Garzon Tonet; Lincoln Lopes Ferreira, Presidente da Associação Médica de

Minas Gerais; Mário Lúcio Quintão, Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do

Brasil por Minas Gerais - OAB-MG -, representando o Presidente da OAB-MG, Luís

Cláudio da Silva Chaves; Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário Municipal de Saúde,

representando o Prefeito  de Belo  Horizonte,  Márcio  Lacerda;  Florentino  de Araújo

Cardoso  Filho,  Presidente  da  Associação  Médica  Brasileira;  Francisco  Assis

Figueiredo,  Vice-Presidente  da  Federação  das  Santas  Casas  e  Hospitais

Filantrópicos  de  Minas  Gerais  -  Federassantas  -;  João  Batista  Gomes  Soares,

Presidente  do  Conselho  Regional  de  Medicina  de  Minas  Gerais;  Eugênio  Vilaça

Mendes, Consultor em Saúde Pública; e Deputados Carlos Mosconi, Presidente da

Comissão de Saúde desta Casa e autor do requerimento que deu origem a este ciclo

de debates; Célio Moreira, Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa;

Adelmo Carneiro Leão, membro da Comissão de Saúde desta Casa; Doutor Viana,
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Presidente da Comissão de Ética e Decoro desta Casa; Neider Moreira, membro da

Comissão de Saúde desta Casa; e Glaycon Franco, membro da Comissão de Justiça

desta Casa.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Chico Simões,

Prefeito  de  Coronel  Fabriciano  e  ex-Deputado  Estadual;  do  ex-Deputado  Olinto

Godinho;  Romar  Gonçalves,  Vice-Prefeito  de  Capim  Branco;  Gilberto  da  Silva

Dorneles, Prefeito de Santa Luzia; Reginaldo Teófanes Ferreira de Araújo, Presidente

da  Associação  de  Hospitais  de  Minas  Gerais;  da  Vereadora  Sílvia  Helena;  dos

Exmos. Srs. Joaquim Neto, Procurador de Justiça; Renato Dresch, Juiz de Direito da

Vara da Fazenda da Comarca de Belo Horizonte; do Presidente do Comitê Executivo

Estadual da Saúde e do Presidente do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -; Licurgo

Mourão, Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado; Rogério Fernandes,

Presidente da Força Sindical;  Renato Barros, Presidente do Sind-Saúde de Minas

Gerais;  Roges  Carvalho,  do  Sindicato  dos  Psicólogos;  Luís  Edmundo  Noronha

Teixeira, Diretor-Presidente da Federação Nacional das Cooperativas Médicas; do ex-

Deputado Edson Resende; e da Exma. Sra. Maria D'ajuda dos Anjos, Presidente do

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Almenara

e Região.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Antes de mais nada, gostaria de convidar o Deputado Adelmo Carneiro, membro da

Comissão de Saúde,  para,  por  gentileza,  ficar  aqui,  ao  nosso lado.  Estendo este

convite  aos  demais  componentes  da  Comissão  de  Saúde.  Por  favor,  Deputados

Neider Moreira e Doutor Viana, nosso querido médico. Solicito, “data venia”, licença

para quebrar as formalidades, para que possamos fazer, diante da importância deste

evento, uma discussão mais profícua. Quero, por intermédio da eminente figura do

Revmo. Sr. Bispo Auxiliar D. Luiz Gonzaga, representando a Arquidiocese de Belo

Horizonte, cumprimentar as senhoras e os senhores. Quero saudar os Deputados, na
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pessoa da extraordinária  figura  do  Presidente  da  Comissão de  Saúde,  Deputado

Carlos  Mosconi;  e  todos obreiros  da  saúde,  na  pessoa do Secretário  de  Estado,

Antônio Jorge.

Uma simpática jornalista me abordou em minha sala antes de adentrarmos este

Plenário,  solo sagrado dos mineiros: “Presidente Dinis,  por que essa mobilização,

essa iniciativa, do Parlamento mineiro?” Digo aos senhores e às senhoras, a nossa

missão aqui na Terra é simples, mas de enorme responsabilidade. Falo e não me

canso de repetir: sou empregado dos mineiros. E qual é a função de cada um de nós,

que aqui se encontra? Só temos uma função, que é nobre, altiva e cristã: melhorar a

vida  das  pessoas.  Melhorar,  acima de tudo,  a vida dos  mais  pobres,  dos  menos

favorecidos, daqueles muitas vezes deserdados da sorte. E qual é um dos temas

mais caros da atualidade brasileira? É justamente a saúde.

É difícil  para qualquer  ser  humano,  qualquer  homem de bem,  qualquer  homem

público,  enfim,  qualquer  pessoa  que tem uma missão de maior  responsabilidade,

visitar,  caminhar,  peregrinar  pelos  postos  de  saúde  pelo  Brasil  afora,  pela  rede

hospitalar  e  testemunhar  aquele  cenário  doloroso  para  qualquer  coração  cristão.

Faltam médicos; não encontram consultas; cirurgias somente por meio de uma dádiva

do nosso Pai Celestial; e uma enormidade de problemas.

O caminho é longo, árduo e difícil e tem de ser feito com responsabilidade. Esse é

um tema nacional. E não reside aqui crítica a nenhum partido A, B ou C, o que falo e

reafirmo em alto e bom som: nós, brasileiros, políticos, representantes da sociedade,

empregados,  fomos  ainda  frágeis  para  melhorar  de  forma  significativa  a  saúde

brasileira.  Os  nossos  esforços  não  foram  suficientes  para  contemplar  em  sua

totalidade a população brasileira, sobretudo as pessoas mais carentes e pobres. E

qual é o sonho, o desejo de todos nós? Que todos os brasileiros tenham, na prática, o

atendimento universal preconizado na Constituição Federal: saúde para todos, para a

nossa gente - consultas, médicos, cirurgias, exames especializados. Esse é o nosso

sonho.  Que  a  saúde  seja  verdadeiramente  integral,  universal,  solidária  e  possa

acolher generosamente todo o povo brasileiro. Esse é o nosso objetivo e desejo.

Quero aqui, muito menos como Presidente do Parlamento, mas muito mais como

ser humano e cristão, parabenizar, no primeiro momento a CNBB por abordar esse
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tema relevantíssimo para todos nós. Com o Deputado Carlos Mosconi, ao lado dos

demais  Deputados  da  Comissão  de  Saúde,  realizamos  uma  visita  há  pouco,

parabenizando-a por abordar esse tema imprescindível na vida de cada um de nós.

Isso nos leva a uma reflexão. Hoje os Estados têm uma obrigação constitucional.

Doze por cento têm de ser direcionados para saúde. Os Municípios -  e aqui está

repleto de Prefeitos -  têm obrigação constitucional  de 15%. Podem questionar  os

mineiros que aqui se encontram. A média dos Municípios mineiros é de 23%. A minha

querida terra natal, Ibirité, ano passado investiu 29% na saúde. É algo que nos causa

espécie, estranheza.

Queridos  Deputados,  queridas  Deputadas,  queridos  obreiros  da  saúde  e

voluntários, não cabe à União, que detêm a maior parte da receita tributária - 70% -

nenhuma obrigação constitucional. Ela não tem percentual a ser direcionado à saúde.

Creio que isso tem de ser solucionado de forma respeitosa, mas firme, decidida e

patriótica.  Ficamos  analisando  e  promovendo  algumas  reflexões  ao  lado  dos

Deputados  da  Comissão  de  Saúde  com  seu  Presidente  Carlos  Mosconi,  mas,

lamentavelmente,  o  nosso  Brasil  ainda  investe  menos  na  saúde  que  os  países

africanos.

Em um relato da Organização Mundial da Saúde, mesmo o Brasil sendo hoje essa

sexta potência mundial, 150 países promovem investimentos mais expressivos em

saúde  que  o  nosso  amado  país.  Em  2008,  pudemos  fazer  um  relato  também  -

relembro  aqui  uma  luta  sempre  vigorosa  do  meu  irmão  Toninho  Pinheiro,  hoje

Deputado Federal -, em que Municípios e Estados investiram 70 bilhões na saúde e a

União investiu  48  bilhões.  Isso é  algo que tem de ser  enfrentado por  todos nós.

Avanços  ocorreram? Ocorreram,  sim.  Melhoras  foram  atingidas?  Foram,  sim.  No

entanto, temos de caminhar com mais rapidez porque estamos mexendo com a vida

das pessoas. Deus nos deu essa oportunidade de nos colocar como instrumentos de

transformação e é o que procuramos fazer com enorme responsabilidade.

Portanto,  gostaria  de  parabenizar  a  todas  as  senhoras,  a  todos  os  senhores

presentes,  enfim,  a  todos  que  vieram  aqui.  Gostaria  de  abraçar  de  forma  muito

afetuosa a Associação Brasileira de Médicos pela iniciativa, a OAB e todos que estão

engajados nessa bela missão de fazer o bem, de abraçar o bem comum e de servir,
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sobretudo, ao próximo, ao semelhante e a quem precisa. Podem acreditar e confiar

que  este  será  um  dos  momentos  mais  belos  deste  Parlamento;  será  um  dos

momentos  mais  sagrados  dessa  nossa  missão.  Faremos  uma peregrinação  pelo

Estado afora e em todo o País, buscando engajamento, chamando o nosso povo, a

nossa gente para assinar esse projeto. Mostraremos para todo o Brasil que vale a

pena acreditar, vale a pena trabalhar, vale a pena fazer o bem.

Queridos  Prefeitos,  buscaremos  1,5  milhão  de  assinaturas  para  que  possamos

apresentar  ao  Congresso  Nacional  -  e  nada  melhor  que  a  presença  de  tantas

expressões do Congresso Nacional nesta tarde histórica -, para que esse projeto de

iniciativa popular possa ser acolhido, discutido e aprovado o mais rápido possível.

Acredito que, dessa forma, teremos o nosso Brasil,  a  nossa República Federativa

com uma participação obrigatória  da União, Estados e Municípios. Será acima de

tudo uma obrigação solidária.

Sabemos  que  outros  avanços  precisam  ser  feitos.  Faz-se  necessária  maior

transparência,  maior  rigor  e  melhor  gestão.  E  àquele  que  porventura  desviar  o

recurso da sagrada área da saúde só haverá um remédio: a cadeia. Não há outro

remédio. Aí, sim, teremos um Brasil melhor, muito mais justo, muito mais solidário.

Parabéns, senhoras e senhores. Vamos juntos! O Brasil, os mais pobres, os mais

carentes precisam muito do abraço, da mão amiga de cada um de nós e da alma

daqueles bons homens e mulheres que são capazes de dignificar a nossa passagem

pela  vida  terrena.  Parabéns,  Deputado  Carlos  Mosconi.  Também  gostaria  de

parabenizar aqui os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Neider Moreira, Doutor Viana,

Doutor Wilson Batista e Hely Tarqüínio, que são membros da Comissão de Saúde e

extremamente trabalhadores. Podem confiar no Parlamento de Minas. Vamos juntos

servir a Minas. Vamos juntos servir ao nosso querido e amado país.

Lançamento da Campanha de Coleta de Assinaturas

O locutor - Neste momento será realizado o lançamento da campanha Assine +

Saúde, que tem como objetivo a coleta de assinaturas pela Assembleia Legislativa

para apresentação de projeto de lei de iniciativa popular que propõe o investimento

de  10%  da  receita  corrente  bruta  da  União  em  saúde  pública.  Sendo  assim,  o

Presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  Deputado  Dinis  Pinheiro,
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convida os integrantes da Mesa a contribuir com sua assinatura para a apresentação

do referido projeto.

Palavras do Deputado Federal Saraiva Felipe

Vou ser econômico, ao cumprimentar a Mesa. Faço-o por intermédio das pessoas

do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de

Minas Gerais,  do representante do Sr.  Governador,  Secretário Antônio Jorge, e do

Presidente da Comissão de Saúde, Deputado Carlos Mosconi. Cumprimento também

os  demais  Deputados  Federais  e  Estaduais  presentes,  os  representantes  de

entidades, da CNBB, da OAB, da AMM.

Gostaria de dizer o seguinte: sobre a questão do desfinanciamento do SUS, lendo

artigos  nos  jornais  vi  um  artigo  do  ex-Ministro  Serra  dizendo que a  situação era

melhor no tempo em que era Ministro. Depois vi  um artigo do Dr. Temporão,  que

trabalhou comigo, dizendo que no seu tempo a situação não era tão ruim. Devo dizer

que  era  péssima  no  tempo  em  que  eu  era  Ministro.  Estamos  tendo  um

desfinanciamento  progressivo  desde a  implementação do SUS.  Vou  me situar  no

governo Sarney, em 1991. Tivemos a Constituição de 1988, os princípios do SUS, as

leis infraconstitucionais e a junção do Inamps ao Ministério da Saúde. Basta observar,

por  meio  de  um  dado  simplório,  que  isso  é  verdade.  Se  estivéssemos  hoje

trabalhando com o conceito do orçamento da seguridade social, apenas a parcela

que o Ministério da Previdência Social gastava com os segurados - ou seja, quem

tinha Carteira de Trabalho estava inserido formalmente no mercado de trabalho -,

teríamos  hoje,  Presidente,  o  dobro  do  que temos no orçamento  do  Ministério  da

Saúde.

Tenho dito que esse descaso com a saúde não tem sido um problema de governo,

mas  uma questão  de  Estado;  porém  acho  que  a  situação  está  se  agravando  e

estamos caminhando para um apagão do SUS. Respeito, mas discordo da afirmação

de,  primeiro,  repensar  o  modelo  para,  depois,  investirmos  mais  dinheiro,  com  a

argumentação de que, se houver investimentos agora, seria jogar recursos no ralo.

Isso é uma falácia, uma bobagem.

Com um pouco mais de R$1,00 por habitante por dia, que se gasta com saúde no

Brasil  hoje,  estamos ajudando a sepultar  a credibilidade do SUS. É possível que,
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daqui a alguns anos, Presidentes da República tenham de fazer esforços, como esse

que o ex-Presidente Clinton tentou e agora o Presidente Obama também, a fim de

tentar um mínimo de universalidade, cobertura universal, ainda assim não integral. E

estão tendo dificuldades de aprovar essa proposta nos Estados Unidos.

Em todos os países que propõem a atenção universal e integral, o gasto público é

maior que o gasto privado. No Brasil, é o contrário, pois estamos tendo gastos nas

três esferas de governo em torno de 45% e 55% no setor privado.

Então,  o  discurso  de,  primeiro,  melhorar  o  sistema,  aprimorá-lo,  impedir  os

vazamentos e, depois, investir não é procedente. É como acreditar que, no sistema

aprimorado,  não  há  vazamento.  Corrupção  há  em  sistemas  organizado  e

desorganizado. Estamos vendo problemas no Japão, na Alemanha, com queda de

Ministros.  Então,  a  questão  primordial  é  trabalharmos  concomitantemente  os

problemas do SUS. O principal é o financiamento, e o outro é o modelo de gestão.

Sou favorável a que essas discussões caminhem juntas. Agora, é uma falácia dizer

que temos de ficar com o financiamento que está aí. Isso é o que se tentou agora.

Como Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, sei das dificuldades

e das pressões da própria área econômica do atual governo para que nada andasse.

A emenda deveria ficar dormitando na Comissão de Seguridade Social e Família até

que alguma entidade da sociedade civil ou o próprio Parlamento decidisse por uma

nova CPMF, reeditasse qualquer tipo de imposto que fosse uma fonte que tirasse os

recursos da sociedade, e não do Orçamento Geral da União.

Reconhecemos avanços. O SUS melhorou muito, haja vista a área de saúde. A

cobertura vacinal melhorou, o tratamento da aids é modelo internacional. O próprio

modelo SUS, em viagens internacionais que fiz, chamava a atenção, principalmente

essa engenharia entre esferas de governo. O problema é que, se esse sistema não

for azeitado com recursos, tende a ruir e ainda acabar com a credibilidade de uma

conquista que custou muita mobilização à sociedade. Aliás, a única área que ganhou,

de forma efetiva, na Constituição foi a área de saúde, transformado o seu provimento

em direito universal e em dever do Estado.

Não acredito que consigamos sensibilizar a área econômica nem o Congresso, do

qual eu e o Eros Biondini fazemos parte, se não for por meio de iniciativa como essa.
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Se não fosse a  mobilização popular,  não teríamos  a Lei  Ficha Limpa,  ainda que

houvesse uma parte dos parlamentares que desejasse que isso acontecesse. Se não

houver  uma  coleta  de  assinaturas  e  essa  mobilização  envolvendo  a  sociedade,

usando um instrumento com 1.500.000 assinaturas, provavelmente não avançaremos

no financiamento.

De alguma forma, acho que Minas Gerais - está qui o Eugênio que pode corroborar

essa minha fala - tem muito a ver com a criação do SUS. O Deputado Mosconi esteve

em Brasília e sabe que movimentos como esse estão se espalhando pelo País inteiro,

por intermédio das assembleias, da OAB, da CNBB, que tem como tema este ano a

questão da saúde pública.

E foi  muito importante a participação do Deputado Mosconi  em uma reunião da

Comissão de Seguridade, porque Minas Gerais tem muita legitimidade para puxar

esse envolvimento,  como teve para ajudar  a criar  os  postulados  e princípios  que

resultaram no Sistema Único de Saúde.

Assim,  quero parabenizar  a Assembleia  Legislativa e todos os seus Deputados,

particularmente  aqueles  vinculados  à  área  da  saúde.  Cumprimento  também  os

palestrantes,  lamentando  que  tenha  de  trocar  este  terno  e  cair  na  estrada  para

atender a um compromisso assumido como parlamentar. De qualquer forma, quero

dizer que este ciclo de debates é um marco e seguramente, como já está acertado,

vai dar o “start” para que outras Assembleias Legislativas se mobilizem, para fazer

com que o SUS não morra de inanição,  como indigente.  Trabalhamos tanto para

acabar com a figura do indigente, mas, se o SUS perseverar financiado e organizado

da forma como está, é ele que vai acabar morrendo de inanição e sem nenhum tipo

de assistência – vai ser um indigente institucional. Portanto, parabéns a todos! Que a

sociedade  se  mobilize,  mesmo,  porque,  sem  a  sua  mobilização,  como  já  está

provado,  nada  se  resolve;  isso  é  líquido  e  certo.  Melhora-se  alguma coisa  -  um

governo  traz  melhoras  no  fornecimento  de  medicamentos;  outro,  na  assistência

médica de urgência -, mas nada se faz na questão fundamental, no atendimento à

população na ponta, que deve ser universal, integral e de qualidade. Posso dar o meu

depoimento,  como alguém que ocupou todos os cargos na hierarquia da saúde e

como Deputado  que  daqui  a  pouco  vai  estar  em  Almenara:  lá,  Eugênio,  quando
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vamos à UPA, vemos uma situação que se repete por todo o País e sobre a qual já

discuti com o Secretário Antônio Jorge – a quem aproveito para parabenizar por sua

preocupação e disposição em olhar a questão. Lá, o único sujeito que poderia fazer a

dissecação  da  veia  de  uma  criança  que  chega  com  vômito  e  diarreia,  portanto,

desidratada, saiu e foi  trabalhar no programa Saúde da Família.  Assim, quando a

criança,  Mosconi,  chegava  desidratada,  o  médico  tinha  que  colocá-la  em  uma

ambulância  e  despachá-la  para  Teófilo  Otôni,  para  resolver  o  problema.  Em  um

Município do interior do Estado, as AIHs estão em um prédio caindo aos pedaços.

Mesmo  que  haja  outro  prédio,  fantástico,  construído  com  o  dinheiro  público,  por

desavença política, como a gestão é plena, o Prefeito tirou as AIHs dali. Esse foi um

assunto que também discuti com o Secretário, e aproveito para elogiá-lo novamente,

porque sei  da  sua posição.  Ele me disse  que isso  é  um absurdo,  que temos de

resolver, mas às vezes isso não se resolve politicamente. Também vivi essa situação,

tanto como Secretário de Estado quanto como Ministro. Talvez, se a sociedade se

organizar para financiar o SUS, ela também se organize para que haja um mínimo de

independência política, para que a gestão seja menos contaminada com esse tipo de

interesse perverso, minúsculo, politiqueiro, que também atrapalha o funcionamento

do SUS.

Muito obrigado e parabéns a todos. Sei que, a partir deste ciclo, todo o Estado vai

pegar fogo, colhendo essas assinaturas. Nós, Deputados Federais, vamos reverberar

em Brasília que Minas está fazendo isso e, mais uma vez, estaremos na dianteira das

grandes transformações ou das transformações que forem possíveis no sistema de

saúde do Brasil. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Eros Biondini

Boa  tarde,  senhoras  e  senhores.  Com  muita  alegria  e  emoção  participo  desta

importante  reunião.  Com  o  objetivo  de  dar  celeridade,  tomo  a  liberdade  de

cumprimentar os componentes da Mesa na pessoa do nosso Presidente, Deputado

Dinis Pinheiro; do Deputado Carlos Mosconi, Presidente da Comissão de Saúde e

grande  arauto  em  todo  o  Brasil  na  defesa  desta  causa;  do  Sr.  Antônio  Jorge,

Secretário de Saúde; e do Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Dom Luiz Gonzaga, que

representa a CNBB, que, em todos os anos, é feliz, ao demonstrar sensibilidade de
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propor a discussão de temas tão relevantes para a nossa sociedade. Como disse o

Deputado Saraiva Felipe, essas iniciativas de entidades com tamanha credibilidade e

respeitabilidade têm de ser ouvidas pelos parlamentares, pelos governos e por todos

aqueles  que  representam  o  povo.  Estou  hoje  aqui  representando  a  Frente

Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Congresso Nacional; por

isso, na pessoa da Sra. Tereza, Presidente do Hospital da Baleia, cumprimento todos

os  gestores,  Presidentes  e  responsáveis  por  entidades  da  saúde,  hospitais

filantrópicos, etc.

Nós somos um país democrático e, ao viver em um país republicano-democrático,

sabemos todos que o poder deve emanar do povo. Quando estive nesta Casa, onde

hoje renovo a saudade pelos bons momentos que aqui vivi, tive oportunidade de fazer

um curso, pela Escola do Legislativo e pela PUC Minas, de especialização em Poder

Legislativo.  Na  tese  que  defendi,  realizei  um  longo  estudo  da  legitimidade  das

proposições legislativas que partem dos parlamentares ou do próprio governo. Tive a

alegria e a honra de ter como orientador o nosso Governador Anastasia. Em tal tese,

discutíamos justamente a legitimidade das propostas legislativas, quando elas são

submetidas  a  avaliação  popular,  audiências  públicas,  chamamentos  populares.  A

nossa  democracia,  que  é  representativa,  torna-se  mais  legítima  quanto  mais

participativa for.

Hoje, fluindo do coração, digamos, de uma pessoa especialista - como o Deputado

Carlos Mosconi, abraçado por tantas e tantos, de forma unânime -, ecoa esse grito,

esse clamor, por todo o Brasil,  por um olhar especial para a saúde. Nós estamos

lançando um projeto de iniciativa popular. Que maravilha, apesar do grave problema

que  enfrentamos  na  saúde,  podermos  apresentar,  a  partir  de  Minas  Gerais,  um

projeto de autoria popular, como bem lembrou o Deputado que me antecedeu, ex-

Ministro  Saraiva  Felipe;  assim  como  o  projeto  da  Ficha  Limpa,  em  que  as

comunidades foram mobilizadas, muitas delas pela CNBB, e fizeram com que o Brasil

se movesse a respeito. Da mesma forma, agora apresentamos um projeto de lei de

iniciativa popular,  do coração de Minas para todo o Brasil.  Da minha parte, como

membro da Frente das Santas Casas, representando aqui o Sr. Presidente, o nobre,

lutador e guerreiro Deputado Antônio Brito, que realmente não mede esforços e tem
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tornado a frente das Santas Casas e de entidades filantrópicas a mais atuante do

Congresso  Nacional,  mobilizando  Senadores,  Deputados,  Ministros,  Secretários,

Governadores.

Deixo aqui o meu abraço e os parabéns pela iniciativa. Parabéns a esta Casa, Sr.

Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, porque, mais uma vez, esta Casa é vanguarda

nas  decisões  mais  importantes  que dizem respeito  a  temas fundamentais  para  o

nosso povo brasileiro, que é a saúde, em que a nossa Assembleia Legislativa dá o

pontapé inicial. Boa sorte! Vou a todos os lugares de Minas Gerais, pois assim é a

minha vida, tanto politicamente como por meio da Canção Nova ou dos movimentos

sociais dos quais participamos eu e o Deputado Célio Moreira.

Querido  Francisco,  iremos  por  todos  os  cantos  de  Minas  Gerais,  colhendo  as

assinaturas e gritando que queremos urgência na aprovação desse projeto, para um

maior financiamento da saúde pública no nosso Brasil. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Eduardo Azeredo

Presidente  Dinis  Pinheiro,  Deputado  Carlos  Mosconi,  Secretário  Antônio  Jorge,

Deputados,  Prefeitos  que  compõem  a  Mesa,  autoridades,  todos  que  aqui  hoje

participam, senhoras e senhores, quero fazer algumas lembranças históricas. Sempre

gostei muito de dizer que temos duas preocupações públicas que são irmãs gêmeas:

a saúde e a educação.

A educação, há cerca de 30, 40 anos, vivia um problema crônico. Não havia escola

para que as crianças pudessem estudar.  Tivemos então a primeira vinculação de

receita  com sucesso,  a  chamada Lei  Calmon,  que colocou o  mínimo de 25% da

receita para a educação. Podemos sentir o resultado. A educação não está nenhuma

maravilha, mas evoluiu sensivelmente. Somando com a queda da natalidade, temos

outra realidade na educação, e essa vinculação foi fundamental. As cidades, a partir

da  lei  orgânica,  chegaram  a  ousar  mais.  Mais  de  1.000,  dos  5.500  Municípios

brasileiros, têm percentual superior a 25% na vinculação da educação, como é o caso

de Belo Horizonte, onde a vinculação é de 30%.

Então vamos para a irmã gêmea, que é a saúde. Temos o Sistema Único de Saúde

- SUS -, que é reconhecido como um bom sistema, muito bem arquitetado, melhor do

que  a  maioria  dos  sistemas  que  funcionam  no  mundo  todo.  Entretanto  a  saúde
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também avança na questão tecnológica. São novos exames, novos equipamentos,

cada um mais caro que o outro, e isso vai fazendo com que tenhamos um sistema

que é bem arquitetado, mas que não consegue funcionar em tempo, não consegue

atender  a  demanda.  Soluções  como  Programa  Saúde  da  Família  e  consórcios

intermunicipais vão caminhando, vão ajudando. Mas o fato é que a Emenda nº 29,

proposta na época pelo então Deputado Carlos Mosconi, em 1996, acabou virando lei

em 2000, e só conseguimos fazer a sua regulamentação recentemente. Eu ainda era

Senador e votei a favor do projeto no Senado, com a vinculação de 12% para os

Estados, 15% para os Municípios e 10% para o governo federal. Essa proposta foi

inclusive de um Senador do PT,  Tião Viana,  hoje Governador do Acre.  Quando o

projeto chegou à Câmara, mobilizamo-nos; depois de muita dificuldade, ano passado

aprovamos desta forma: 10% para o governo federal, 12% para os Estados e 15%

para os Municípios. Infelizmente a Presidente vetou os 10% para o governo federal,

então ficamos com as vinculações para os Estados e para os Municípios. Já é um

avanço,  e se define claramente o que pode entrar  na caracterização do que é a

despesa  de  saúde,  mas  restou,  portanto,  a  necessidade  de  vinculação  para  o

governo federal.

Esta iniciativa que a Assembleia Legislativa toma, Deputado Dinis Pinheiro, é muito

importante.  Vem, neste  segmento,  outra  maneira de se  apresentarem projetos  no

Congresso Nacional, que foi basicamente inaugurada com mais sucesso com a Lei

da Ficha Limpa. Agora há um movimento grande, que nasce aqui, para que tenhamos

a vinculação de um mínimo de 10% dos recursos para a saúde. Esses recursos serão

fundamentais para que tenhamos uma saúde bem distribuída no Brasil todo. Temos

alguns  núcleos  de  excelência,  como é  a  realidade  de alguns  hospitais,  mas  não

temos a saúde disponível para a população como um todo. E sem dinheiro isso não é

possível. Portanto é fundamental que façamos essa campanha dos 10%, no mínimo,

do governo federal para a saúde, somando-se aos 12% dos Estados e aos 15% dos

Municípios. Obrigado a todos.

Palavras do Deputado Neider Moreira

Quero cumprimentar o caríssimo Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa; o

Deputado Carlos Mosconi, Presidente da Comissão de Saúde; o Secretário Antônio
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Jorge; D. Luiz Gonzaga, representando o nosso Arcebispo D. Walmor; e todas as

entidades representativas da área médica, na pessoa do meu conterrâneo Lincoln

Lopes Ferreira, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Serei breve.

Gostaria de ressaltar uma questão importante. O Brasil vive uma situação paradoxal

no que tange à saúde. Quando o SUS foi efetivamente implantado, há mais de 21

anos,  60%  do  investimento  na  saúde  vinham  do  setor  público  e  40%,  do  setor

privado. Hoje há uma inversão desse percentual, ou seja, 55% vêm do setor privado e

45%, do setor público.

Quando da aprovação da regulamentação da Emenda nº 29, ficamos até um pouco

chocados pelo fato de  não ter  sido aprovado o  percentual  mínimo para a  União.

Pensávamos que aquilo seria uma ducha de água fria, mas, na verdade, um novo

sentimento brota da sociedade e vemos uma chama muito acesa. Junto a isso, num

momento importante, a Igreja Católica tem como lema da campanha da fraternidade

“Fraternidade e Saúde”. Sinceramente isso veio a calhar e possibilita uma união de

esforços que envolve toda a sociedade brasileira neste momento.

Tenho absoluta convicção de que esse projeto de iniciativa popular prosperará e

nos dará o percentual mínimo que deve existir também por parte da União, visto que

Estados e Municípios passam a tê-lo. Por isso entendo perfeitamente a importância

desse projeto de iniciativa popular e penso que chegou o momento de ousar e a

sociedade  compreende  isso.  Portanto,  Deputados  Dinis  e  Mosconi,  ousemos  -  e

estaremos prestando realmente um grande serviço à nação brasileira. Muito obrigado

pela oportunidade.

O Sr. Presidente - Deputado Carlos Mosconi, mãos à obra. Solicito-lhe que assuma

os trabalhos.

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Mosconi) - Boa tarde a todos os presentes, a

nossos amigos e amigas que participam desta importante reunião na Assembleia. Há

quórum muito expressivo, sob o ponto de vista numérico, e muitíssimo expressivo sob

o ponto de vista da qualidade. Todos demonstram o interesse, comum a todos nós, de

podermos melhorar a saúde do povo brasileiro. Gostaria de ressaltar a importância da

presença de todos. Solicito que ninguém saia daqui sem a assinatura. É fundamental

iniciarmos esse movimento dessa maneira, com o registro da assinatura. Inicia-se
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aqui  na  Assembleia  esse movimento  importante  de  Minas  Gerais.  Vamos  levar  a

Brasília  esse  projeto  de  iniciativa  popular,  com  as  devidas  assinaturas,  para

conquistarmos  uma  grande  vitória  no  País.  Quero,  de  maneira  muito  especial,

ressaltar a presença do Dr. Florentino, Presidente da Associação Médica Brasileira, a

quem agradeço. Foi essa instituição que teve a ideia de criar esse projeto de iniciativa

popular, que adotamos neste momento.

Aqui estão os expositores que farão uso da palavra agora.

Vou  passar  a  palavra  ao  Secretário  Antônio  Jorge,  mas  antes  quero  fazer  um

registro sobre o apreço que a Assembleia Legislativa tem dado a esse movimento. A

Assembleia tem se manifestado de maneira exemplar nessa questão, com enorme

sensibilidade do Presidente e dos componentes da Mesa, que adotaram esse projeto

como se fosse de Minas Gerais, dos mineiros, da Assembleia Legislativa. Então faço

esse registro. Esse movimento vai sair de Belo Horizonte e percorrer todo o Estado,

com o apoio do Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, e da Assembleia Legislativa.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - Gostaríamos de prestar algumas informações sobre a dinâmica,

para que todos possam expressar-se. Cada expositor disporá de 10 minutos para se

manifestar. As inscrições já estão abertas com a secretaria da Mesa, para as pessoas

que desejarem manifestar-se,  que poderão fazê-lo  após os expositores.  Aviso ao

Plenário que já há mais de 300 assinaturas no nosso formulário. Muitas pessoas já

registraram presença,  mas, como muitas estão saindo, solicito  aos que ainda não

registraram  presença  que  o  façam,  porque  o  início  desse  movimento  em  Minas

Gerais será feito com a apresentação de todos os participantes.

O locutor - Informamos a todos que estão instalados na Assembleia Legislativa três

postos de coleta de assinaturas nos seguintes locais: na entrada principal do Palácio

da  Inconfidência,  na  Rua  Rodrigues  Caldas;  no  Salão  de  Chá,  neste  andar,  na

entrada do Plenário;  e  no  “hall”  da  capela,  que  fica  do  lado oposto.  Informamos

também que o formulário eletrônico para a coleta de assinaturas está disponível no

“site” www.almg.gov.br, da Assembleia Legislativa, dentro do “hotsite” deste ciclo de

debates.  Informamos  ainda que a Comissão de Saúde da Assembleia  Legislativa

percorrerá o interior do Estado com a Caravana da Saúde e realizará seis reuniões
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nas seguintes cidades e datas: Poços de Caldas, no dia 26 de abril; Montes Claros, 7

de maio;  Araguari,  23  de maio;  Governador  Valadares,  4 de junho;  Itaúna,  11 de

junho; e Juiz de Fora, 20 de junho.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Registramos a presença do ex-Deputado Lacyr Andrade; é uma

satisfação muito grande recebê-lo aqui. E também registro a presença do Dr. José do

Carmo Fonseca,  que  aqui  permaneceu  até  há  pouco  representando  o  Conselho

Estadual de Saúde de Minas Gerais. Com muita satisfação, anuncio a presença do

meu amigo Beto, Prefeito de Poço Fundo, que está aqui desde o começo da reunião.

Ele dá assistência a essa área e tem uma preocupação muito grande com a saúde da

população de sua região. Comunico também a presença do responsável pela direção

da Santa Casa da minha terra, lá em Andradas, que participa desde o começo da

reunião.  Cumprimento  e  anuncio  a  presença  do  Vereador  Evâneo  Caixeta,  de

Machado, que está aqui desde o começo da reunião. Meus cumprimentos também ao

pessoal  de minha terra,  Andradas,  que chegou agora.  Ainda quero anunciar,  com

satisfação, a presença do Vice-Prefeito de Barbacena e Secretário de Saúde daquela

cidade, o Sr. Edson Rezende.

Palavras do Sr. Antônio Jorge Marques

Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, até pelo tempo que tenho, peço licença a

V. Exa., Deputado Mosconi, para dispensar as formalidades de saudação da Mesa e,

na  pessoa do nosso Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro,  cumprimentar  todas  as

autoridades, parlamentares, técnicos, lideranças políticas e sociais presentes.

De  certa  forma,  a  minha  contribuição  foi  antecipada  pelos  oradores  que  me

antecederam, mas, por encomenda do Deputado Mosconi, fiquei com a incumbência

de  trazer  uma  substância  maior  de  evidências  de  números  em  relação  ao

financiamento  em  Minas  e  no  País.  Essa  é  a  minha  contribuição,  e  depois,

obviamente,  também farei  algumas considerações de cunho pessoal,  subjetivadas

pela minha visão e pela minha trajetória no ambiente da saúde.

A agenda da apresentação é focar o gasto público em saúde no Brasil e no mundo;

a comparação entre os entes federados - as gritantes desigualdades do ponto de

vista da alocação do recurso federal -; o Estado de Minas Gerais e a nossa alocação
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de recursos; a qualidade do gasto, que é questão fundamental e que, neste momento,

está  muito  vocalizada  pela  Presidenta  Dilma  e  pelo  Ministro  Padilha;  e  algumas

conclusões.

Quanto  ao  gasto  público  em  saúde  no  Brasil  e  no  mundo,  como  já  foi  dito,

infelizmente,  a  nossa  posição  é  bastante  desconfortável,  qualquer  que  seja  o

parâmetro pesquisado. Os senhores podem ver aqui o percentual do gasto em saúde

em relação ao PIB, ou seja, de tudo que se gera de riqueza no País, quanto é gasto

em saúde. Estamos em uma posição bastante desconfortável. A proporção de gasto

em saúde no Brasil é a metade da dos Estados Unidos e superior à do Chile e à do

Uruguai,  na América Latina.  São dados da OMS. Estamos atrás da Argentina,  de

Costa Rica, de Cuba e da Bélgica.

Outra forma de ver essa questão da nossa decisão de gastos em saúde seria a

proporção de gastos governamentais em relação ao gasto total. Se já não estamos

em uma posição favorável do ponto de vista do ranqueamento dos países em termos

de gastos em saúde, quando comparamos o gasto total com o gasto público, a nossa

situação fica bastante desconfortável. Curiosamente, até em países que têm sistemas

notadamente  privatizados  e  baseados  em  seguros  saúde,  como  o  Chile  -  em

contraponto ao nosso sistema constitucional, que diz que a saúde aqui é universal -,

vemos  uma  situação  de  gastos  públicos  de  saúde  superiores  ao  nosso.  Nossa

situação  é  inferior  à  do  Chile  e  é  a  metade  da  situação  da  Argentina.  Sem

comparação, temos os Estados Unidos, com um sistema totalmente privado. O nosso

gasto público, que deveria ser pelo sistema de saúde, portanto, é percentualmente

muito maior que o gasto privado, e a nossa situação é constrangedora e reveladora.

Já foi dito por alguns que me antecederam que não é possível o descompasso que há

entre  a nossa pretensão constitucional  e a decisão da Nação,  dos governos,  em

relação ao gasto público em saúde.

Outra forma de não termos dúvidas sobre a necessidade de equalizarmos esses

gastos  seria  medir  os  gastos  “per  capita”  em  saúde e,  então,  o  gasto  total  pela

população.  Mais  uma  vez,  vamos  ranqueando  países  de  composições

socioeconômicas diversas.  Para ter  uma amostragem significativa,  vemos o Brasil

mais uma vez no final da fila. O gasto público “per capita” no Brasil, em 2009, foi de
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U$431,00 - oito vezes maior que o valor dos Estados Unidos e, novamente, a metade

do gasto da Argentina.

Esses são os aspectos que considero importantes e que têm muita relevância no

que tange à desconstrução de uma máxima hoje muito vocalizada no ente federal,

que é a questão de que precisamos resolver as questões de gestão. A questão não é

essencialmente financeira.  Existem questões de gestão,  de fato, mas é gritante a

nossa posição de subfinanciamento na análise, seja do gasto total,  do gasto “per

capita” ou da comparação do gasto em saúde com o PIB. A decisão é da Nação de

ousar no que compete a um gasto maior em saúde.

Mas para nós, mineiros, é importante também revelar a questão dos gastos dentro

da  Federação,  então,  a  evolução  por  entes  federados,  a  arrecadação  direta  em

percentual. O PIB brasileiro tem crescido; a arrecadação, principalmente por meio das

contribuições sociais.  A carga tributária  se elevou de forma muito significativa nos

últimos 10 anos - quase 5% do PIB, do total de riqueza incrementada por meio da

carga tributária. Vejam no gráfico que o ente federal saiu de 20% para praticamente

25% de  carga  tributária  em  relação  ao  PIB,  enquanto  o  ente  estadual  e  o  ente

municipal permanecem com a mesma participação.

O que significa isso? Significa que, nos últimos anos, há elevada concentração de

riqueza  na  mão  do  governo  federal  a  partir  dessa  pesadíssima  carga  tributária

nacional. A carga tributária “per capita” do País passou de R$2.042,00 em 1980 para

R$4.160,00, ou seja, mais que dobrou nesse período de tempo. Como disse o ex-

Ministro  e  atual  Deputado  Federal  Saraiva  Felipe,  hoje  gastamos  menos  com

componente de saúde que na época de muitos.

Neste “slide” vemos uma questão muito reveladora, e, a despeito de esta ser a

Casa da política e a Casa que deve acolher o contraditório, não é adequado, neste

momento  da  discussão,  focar  a  questão  de  partidos  ou  governos.  Esse  é  um

comportamento da nação brasileira, ou seja, a sociedade brasileira deve discutir isso.

Assim, fazer essa discussão fora do parlamento por meio de projeto de lei trará um

benefício  e  a politização da agenda da saúde de forma muito  interessante  neste

debate.

Senhores, se compararmos o período de 2000 a 2008,  o gasto em saúde, pelo
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índice municipal, cresceu 150%; o do ente estadual cresceu 137%, enquanto o gasto

do ente federal cresceu somente 38% nesse período, a despeito de a concentração

de riquezas por meio dessa pesada carga tributária se concentrar cada vez mais no

ente  federal.  Não  tenho  esse  dado  aqui,  mas  ouso  citá-lo  de  cabeça:  quando

aprovamos a Constituição,  o total  de contribuição nas  receitas  do  SUS pelo  ente

federal se aproximava de 70%. Hoje ele está praticamente em 50% do gasto total.

Acho que nesta tela repito a informação de evolução percentual demonstrada no

gráfico anterior. O ente municipal evoluiu de 22% para 30% do gasto total; o estadual,

de 18% para 27%, enquanto o federal caiu de 60% para 43%, mais uma vez sem

perder de vista o balizamento de que na outra esfera a concentração de receitas, de

riquezas vem aumentando no ente federal.

Mostro  agora  um  dado  muito  interessante  e  adequado  para  discutirmos  neste

Parlamento,  ou  seja,  a  posição  de  Minas  nas  transferências  federais.  Há  uma

demonstração  de  que  Minas  Gerais  é  o  18º  Estado  em  recursos  “per  capita”

recebidos em transferência fundo a fundo. Se tivéssemos, por exemplo, o “per capita”

de transferência federal da Bahia, teríamos um aporte de mais de R$300.000.000,00

adicionais de recursos federais em Minas. Se tivéssemos, por exemplo, o “per capita”

do  Paraná,  teríamos R$206.000.000,00;  já  no caso de Tocantins,  que aliás  é  um

Estado que tem menos adensamento tecnológico, ou seja, por natureza o sistema é

mais barato que o nosso, teríamos seguramente uma enormidade de recursos de

R$700.000.000,00  a  R$800.000.000,00  adicionais.  Então,  além  das  questões  de

iniquidade  na  participação  dos  entes  federados  que  necessitam  de  equalização

urgente,  Minas  também  deve  focalizar  a  necessidade  de  aumentar,  de  forma

significativa e urgente, a participação dos recursos federais nas transferências fundo

a fundo para sairmos dessa incômoda posição de 18º Estado no País. Sr. Presidente,

peço tolerância do tempo, pois estou encerrando a minha fala.

Não vou-me ater a esta matéria de jornal, pois fala apenas que nem sempre os

repasses atendem a critérios técnicos.

Como se falou sobre a regulamentação da lei da emenda constitucional, nós, do

movimento da saúde, e a nação brasileira ficamos muito frustrados. Na realidade,

nós, que tínhamos 12 anos de luta nessa agenda da regulamentação da emenda
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constitucional,  ficamos sem a bandeira e o dinheiro. Do ponto de vista político, a

nossa posição é realmente difícil, e alvissareira, portanto, é a iniciativa do projeto de

lei de iniciativa popular. Há possibilidade de reinvestirmos nessa agenda de 10% de

obrigação federal com o foco da participação na sociedade.

Uma palavra breve sobre alocação dos recursos de Minas: em 2011, Minas gastou

R$3.300.000.000,00 com o pagamento da dívida com a União. É quase o mesmo

valor do nosso orçamento com saúde, os 12%. Significa que, com uma equalização

dos gastos da participação do Tesouro, da riqueza de Minas, no pagamento da dívida,

teríamos a possibilidade de quase dobrar o orçamento ou fazer muitas coisas em

saúde, como a Rede de Urgência e Emergência, universalizar alguns programas em

que  estamos  caminhando  mais  lentamente  do  que  o  necessário,  em  função  de

necessidade financeira.

Quero  saudar  e  elogiar  o  Presidente  Dinis,  o  Presidente  Mosconi  e  os

parlamentares desta Casa pelo brilhantismo da campanha.  Não se pretende fazer

uma campanha de ataques partidários, mas uma campanha federativa em defesa de

Minas Gerais e da necessária renegociação da dívida dos Estados. Minas Gerais se

sente apertada com o pagamento da dívida.

Essa é a curva dos nossos gastos em Minas Gerais.  É notório que temos uma

necessidade incremental  de  gasto,  até porque Minas Gerais,  no  cenário  nacional,

tem-se destacado pela implementação constante de programas inovadores exitosos,

como a Rede de Urgência e Emergência, a Rede Viva Vida, que se assemelha à

Rede  Cegonha,  e  tantas  outras  ações  que  demandam  a  universalização  dessas

redes e, portanto, o gasto incremental, principalmente de custeio. Essa é a curva, que

mostra  um  crescimento  grande  no  último  ano  por  conta  da  regulamentação  da

emenda. O governo de Minas já publicou no Orçamento a suplementação, e estamos

em curso na execução orçamentária deste ano.

É preciso concordar que precisamos qualificar o gasto. É preciso desmentir aqueles

que dizem que essa é a questão central do SUS. Essa é uma das questões que

necessitamos: o SUS não avançará somente equacionando as questões de gestão

nem  somente  as  questões  financeiras.  Temos  desafios  da  ordem  do  desenho

sanitário,  da gestão da clínica,  mas seguramente a questão financeira é o nosso
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ponto central  no que se refere aos entraves para  avançar em diversas ações de

organização do sistema de saúde.

Mas é preciso fazer mais com menos. Esse é um paradigma mineiro que existe há

muitos anos,  desde o choque de gestão,  que se iniciou com o Governador  Aécio

Neves.  Temos  uma  necessidade  de  ampliação  de  gastos  em  saúde,  que  são

inexoráveis a todos os sistemas de saúde,  não só no Brasil,  mas no mundo,  em

função da transição demográfica: a população está mais longeva e as doenças do

final  da  vida  aparecem,  são  caras  de  se  tratar,  como por  exemplo,  as  doenças

degenerativas; uma transição epidemiológica, com prevalência de doenças crônicas

que encarecem o sistema; e o processo complexo da incorporação tecnológica, que

tem uma dimensão ética. Não é possível negar uma nova tecnologia ao cidadão, mas

precisamos  ter  muita  serenidade  na  sua  avaliação,  pois  muitas  vezes  essas

tecnologias  encarecem  o  sistema  sem  trazer  uma  relação  de  custo-benefício

claramente vantajosa.

A importância da qualidade do gasto é uma preocupação constante no sistema de

saúde. Precisamos enfrentar essa questão buscando enfrentar a nossa ineficiência

de escala. Isso em função de Minas ser um grande território, com 853 Municípios,

com 500 hospitais  de pequeno porte.  Esse é um desafio  constante e precisamos

agrupar os hospitais em hospitais regionais. Essa é uma política que abraçamos, com

a construção de vários hospitais regionais. O Samu e outros serviços transversais,

como as nossas redes, precisam ter contorno regional. Muitas vezes um desenho de

governança é supramunicipal, trazendo um desafio político a mais que a pactuação

constante entre os entes municipais, a exemplo do transporte em saúde. E, na licença

locativa, precisamos pensar sempre que agora a nossa diretiva do ponto de vista de

política  de  saúde  de  Minas,  uma  agenda  já  incorporada  pelo  ente  federal  e

referendada pelo  Ministério  da  Saúde,  é  a  implantação das  Redes de Atenção à

Saúde, uma agenda que devemos muito ao Dr. Eugênio Villaça, o grande intelectual

no Brasil no que tange a essa propositura de um desenho sanitário baseado em rede.

Precisamos  fortalecer  a  atenção  primária,  e  fazemos  isso  constantemente,

controlando a saúde em casa,  desde 2003.  Nos últimos anos,  a  transferência de

recursos passa de R$1.000.000.000,00 para o programa Saúde em Casa. Talvez o
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desafio cultural mais importante reside na mudança de atitude das pessoas, que é a

questão da promoção da saúde, já que a nossa carga de doenças deriva muito de

condições crônicas.

É necessário rever a política tributária.  Essa questão talvez fuja à minha alçada

como  técnico  de  saúde,  mas  não  como  cidadão.  É  impossível  que  o  brasileiro

continue trabalhando 140 dias por ano para pagar impostos; é a maior carga tributária

paga em termos de dias trabalhados no mundo. Somos o povo que mais trabalha

para  pagar  imposto.  É  preciso  rever  a  questão  tributária  do  ponto  de  vista  da

alocação federativa e das desigualdades. Vejam o caso do fundo a fundo de Minas

Gerais.  Quanto  a  esse  aspecto,  somos  o  18º  Estado  e  o  3º  em  população.  É

necessário aumentar o financiamento, de forma inequívoca, e traduzir isso de forma

clara e corajosa para a população, sem o subterfúgio de que o problema é gestão.

Não. O problema é central, é o financiamento e, é lógico, devemos buscar sempre, de

forma obsessiva, a qualificação do gasto, as inovações gerenciais, a capacitação dos

aparatos burocráticos do Estado para que o recurso tenha cada vez mais eficiência,

transparência e atenda o interesse do cidadão.

Concluo agradecendo a benevolência pelo tempo que me foi concedido, porque

acho  que  me  estendi  muito.  Mas,  principalmente,  gostaria  de  externar  a  minha

empolgação e expectativa positiva com a participação da sociedade nessa agenda,

porque entendo que a questão dos recursos da saúde não se traduz mais em uma

discussão de partido A ou B, de governo A ou B. Essa é uma discussão pela qual a

nação  brasileira  deve  se  responsabilizar.  Definimos  um  sistema  de  saúde  na

Constituição. Há a expressão do desejo da nação brasileira no movimento sanitário,

que assumiu, em parceria com toda a luta política de enfrentamento da ditadura, um

horizonte de dignidade para o sistema de saúde, dignidade na atenção à saúde para

o cidadão.  Somos  modelo  para  o mundo,  no  que tange a  pensar  o  sistema.  Os

avanços são inquestionáveis e consolidados do ponto de vista de indicadores sociais,

de saúde. De fato, estamos nos aproximando, em algumas agendas, de um momento

crítico:  na  agenda  hospitalar,  na  agenda  da  média  complexidade,  na  agenda  do

acesso à rede de alta complexidade de alguns procedimentos.

O crítico é, de fato, o financiamento. Toda a nação brasileira enfrenta dificuldades
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neste debate, que é político também. Deve-se fazer uma clara opção, não só - talvez

o Eugênio possa até tocar nisso - na questão dos 10%. Não basta discutirmos 10%,

12% ou 15%. É preciso discutirmos o recurso necessário.  O parâmetro não é um

percentual da nossa riqueza, mas a decisão de gastar o que for necessário para a

manutenção e para a promoção da saúde do povo brasileiro. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Eugênio Vilaça Mendes

Boa tarde a todas e a todos. Na pessoa do prezado amigo Deputado Mosconi,

cumprimento a Mesa e agradeço o convite. Tentarei dialogar com vocês, a partir de

perguntas relacionadas às questões principais feitas no que tange ao financiamento

da  saúde  no  Brasil,  e  tentarei  responder  cada  uma  delas.  Como se  organiza  o

sistema de saúde no mundo? A decisão sobre dinheiro na saúde não é uma decisão

sem preço; é uma decisão sobre que sistema a sociedade brasileira quer. No mundo

há dois grandes sistemas. Um sistema segmentado, em que há um segmento para os

pobres e um segmento para quem pode pagar, cujo exemplo são os Estados Unidos,

onde há um sistema para pobres, o Medicaid, e um sistema para idosos, o Medicare,

que são públicos, além de um sistema privado, que são os planos de saúde. Há outro

modelo, o universal público, que predomina nos países desenvolvidos onde o Estado

oferta uma carteira ampla de serviços e o setor privado atua complementarmente.

A primeira questão: pensa-se muito no Brasil que o sistema tem de ser esse que

está no mundo inteiro. Não é assim. Predominam, em todo o mundo, os sistemas

públicos universais. O SUS foi pensado para ser um sistema público universal, mas

esse sonho vem transformando-se no pesadelo da segmentação.

Que sistema de saúde a sociedade brasileira quer? Pensamos um sistema público

universal,  mas,  na  prática  social,  segmentamos  gradativamente  dois  sistemas

privados: o sistema privado de desembolso direto, sistema privado das operadoras de

planos de saúde, que já atinge 47 milhões de pessoas, 22% da população; e o SUS,

que não é um sistema único, mas um sistema único público de saúde. Que sistema

queremos no Brasil? “Desfinanciar” o público, consolidar segmentação ou construir

socialmente um sistema público universal? E para isso precisamos de mais dinheiro.

Será vital o movimento dessa nova classe média, esses 40 milhões de brasileiros que



935
____________________________________________________________________________

entram no mercado de consumo.

Na experiência internacional,  qual modelo de sistema é melhor? Comparemos o

modelo segmentado dos Estados Unidos, que está à direita de vocês - essa é uma

pesquisa realizada anualmente por uma instituição independente americana. Ela nos

mostra que o modelo americano, em todas as variáveis, perde em qualidade, acesso,

eficiência e equidade. Ele só ganha no volume de gastos. Ele gasta US$7.290,00,

muito mais que os países que têm sistemas públicos universais, que gastam menos

da metade disso em geral. É esse sistema que queremos? Aonde nos levará esse

sistema segmentado? Ele é efetivo, eficiente e equitativo?

Esses são dois livros recentemente publicados nos Estados Unidos. Um é de 2008

e se chama “O Excesso de Tratamento - por Que Muita Medicina Está Nos Fazendo

Mais Doentes e Mais Pobres?”. O outro se chama “O Excesso de Diagnóstico”. Esses

dois livros mostram os problemas da segmentação. Nos Estados Unidos, eles gastam

com intervenções médicas desnecessárias, são 30% a 50% do gasto total em saúde,

o que significa US$500.000.000.000,00 a US$700.000.000.000,00 anuais.  E esses

procedimentos injustificados geram 30 mil mortes ao ano, além do que 50 milhões de

americanos estão sem seguro saúde. É esse o sistema que queremos?

Muito se diz que o sistema segmentado, ao instituir um sistema privado para as

classes médias, não significará mais recursos para o SUS. Esse é um argumento

lógico. Se a classe média sai, sobra mais dinheiro para os pobres. Esse raciocínio é

lógico e é justificado no suposto magnânimo de que instituir um sistema específico

para  quem  pode  comprar  serviços  -  os  ricos  e  a  classe  média  -  faria  com  que

sobrassem mais recursos públicos para financiar o sistema de quem não pode pagar.

No entanto, as evidências internacionais mostram que esse suposto é inteiramente

falso;  o  que ocorre  é exatamente o  inverso  quando se  segmenta.  Ao instituir  um

sistema singular  para os pobres,  em função das dificuldades de organização dos

interesses desses grupos sociais, da sua baixa capacidade de vocalização política

nas grandes arenas decisórias, esse sistema é sempre subfinanciado. Isso está na

base do pensamento de Beveridge, que criou a social democracia inglesa. Em 1942,

ele disse: “Políticas públicas exclusivas para pobres são políticas pobres”.

Quais são os aspectos positivos do SUS? O SUS é a política pública de maior
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inclusão  social  no  Brasil.  Com  a  promulgação  da  Constituição,  60  milhões  de

brasileiros passaram de indigentes para cidadãos portadores de direitos de acesso à

saúde. Antes as pessoas eram atendidas como indigentes nos hospitais. Houve um

brutal incremento do acesso, e esses números falam por si mesmos: 2,3 bilhões de

procedimentos ambulatoriais por ano; 11 milhões de internações em mais de 5.500

hospitais;  9  milhões  de  procedimentos  de  quimioterapia  e  radioterapia;  220  mil

cirurgias  cardíacas  em  um  ano.  Temos  programas  do  SUS  que  são  exemplos

internacionais. Sem dúvida, o nosso Programa Nacional de Imunizações é o melhor

dos  programas em todo  o mundo,  superior  ao  de qualquer  país  desenvolvido.  O

nosso  programa  de  controle  de  HIV-AIDS  é  um  padrão  para  os  países  em

desenvolvimento.  O  nosso  Sistema  Nacional  de  Transplantes  é  o  maior  dos

programas de transplantes públicos do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos,

onde os transplantes são feitos no sistema privado. Hoje o nosso Programa Saúde da

Família é um exemplo de “case” internacional bem-sucedido. São 32 mil equipes que

atingem  110  milhões  de  brasileiros.  Isso  é  um  exército  de  248  mil  Agentes

Comunitários de Saúde - voltarei a isso depois. São 21.000 equipes de saúde bucal.

Portanto, esse sistema, com esses recursos e esses processos, determina melhoria

no nível da saúde da população. Em 1980, a mortalidade infantil era de 47 óbitos por

1.000 nascidos vivos. Já em 2010, caiu para 19 óbitos. No entanto, esse sistema tem

aspectos negativos, cuja base é o subfinaciamento. Existem ineficiências: ineficiência

interna - problema de gestão; ineficiência de escala - como mostra ali a ineficiência

das escalas hospitalares. Nossos hospitais têm baixa escala, por isso operam com

muita ineficiência sistêmica; ineficiência alocativa - como mostra o gráfico de baixo.

Gastamos pouco em atenção primária à saúde e muito mais em atenção em média e

alta complexidade. Vejam que essas curvas vão se afastando crescentemente. Temos

o modelo de atenção que é fragmentado e voltado para as condições de atenção

aguda e crônica. Não tem oba-oba. A verdade é que o sistema tem problemas graves.

Mas como é o gasto em saúde no Brasil em relação aos outros países? Antônio

Jorge já mostrou bastante isso. O Brasil não gasta pouco em saúde. O gasto total no

Brasil  está na média dos países ricos: 9%. O problema no Brasil  é que gastamos

muito  pouco  do  gasto  público:  apenas  4,1%  do  PIB.  Isso  é  muito  baixo,  se
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compararmos com todos os outros países. Todos os países que fizeram sistemas

públicos universais gastam mais de 7% do PIB do gasto público.

Temos  a  composição  do  gasto.  O  Brasil  gasta  apenas  45%  em  gasto  público.

Cinquenta e quatro por cento é gasto privado.

Qual é o problema disso? Está aqui nesta lâmina, que nos mostra que todos os

países do mundo que instituíram sistemas públicos universais utilizam mais de 70%

em gastos públicos em relação ao gasto total  em saúde.  Gastamos apenas 45%,

menos que os Estados Unidos. Mas o problema real está nesta lâmina, que explica

por que gastamos pouco.

O  gasto  em  saúde  do  orçamento  público,  vou  usar  uma  expressão  forte,  é

indecentemente baixo. Aqui perdemos para a Bolívia e para o Paraguai, já não estou

falando da Argentina nem de Costa Rica. O Brasil gasta apenas 6,1% do orçamento

total na saúde. Todos os outros países gastam acima de 15%, incluindo os que não

estão aqui, Bolívia e Paraguai. Vejam que os Estados Unidos, que são a pátria do

liberalismo, gastam 18% do seu orçamento total com saúde. Nós gastamos apenas

6%. Isso se reflete no baixo custo “per capita”. O Brasil gasta apenas US$335,00.

Estou usando os últimos dados oficiais da Organização Mundial de Saúde - OMS.

Vejo discussões com números de todo tamanho. Esses são os últimos dados da

OMS. Quando vou fazer comparações internacionais,  só posso usar os dados da

OMS. Esses dados são todos de 2009. A Argentina gasta US$485,00. Todos esses

países  desenvolvidos  gastam  mais  de  US$3.000,00.  Mesmo  os  Estados  Unidos

gastam US$3.600,00. Onde está o problema do baixo gasto público na saúde no

Brasil? Está no governo federal. Esta lâmina, Antônio Jorge, mostra que vem caindo

gradativamente  a  participação  da  União.  Enquanto  cresce  fortemente  a  receita

federal, cai gradativamente sua participação na saúde, crescem os gastos estaduais

e municipais.  Portanto, a emenda está correta, é o que tem de ser feito,  ou seja,

aumentar o gasto público federal.

A lei  complementar  resolveu  o  problema  do  baixo  gasto  público  em  saúde  no

Brasil? Não,  foi  uma enorme frustração,  foi  um jogo de cena do Congresso. Não

entraram no que era essencial, ou seja, vincular um percentual da receita federal.

Mexeu no Estado, e isso dá R$2.000.000.000,00.  Isso não é nada, mas teve um
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mérito. Qual foi? Além de definir  claramente o que são serviços de saúde, deixou

claro que, a partir de agora, o problema está na União, não nos Estados e Municípios,

que atingiram seu patamar de gastos. Gasto público baixo gera iniquidade. O que

esta  lâmina  nos  mostra  é  que  nos  países  da  América  Latina,  à  medida  que  se

aumenta o gasto público, diminui-se o gasto direto do bolso das pessoas, o que é

expressivamente iníquo.

Então, se houver gasto público baixo, haverá iniquidade social, como no Brasil. Aqui

os baixos custos públicos geram iniquidade social? É claro! Isso está demonstrado

aqui.  Os  brasileiros  mais  pobres  destinam  6,7% dos  seus  gastos  familiares  com

saúde, enquanto os mais ricos gastam apenas 3%. Isso é de uma total iniquidade.

Os gastos tributários no Brasil são geradores de iniquidade? Claro. O nosso SUS é

subfinanciado, mas os ricos vêm a ele, quando precisam, para certas coisas mais

caras e,  além disso,  os sistemas privados são sustentados por  gastos  tributários.

Todos que temos um plano de saúde temos desconto em Imposto de Renda. Só no

Imposto de Renda da Pessoa Física são R$5.800.000.000,00 por ano; de Pessoa

Jurídica,  R$1.700.000.000,00;  em  medicamentos,  R$3.400.000.000,00;  entidades

filantrópicas,  R$1.500.000.000,00.  Essa  é  outra  iniquidade,  pois  só  de  renúncias

fiscais são R$12.000.000.000,00, o que é um valor significativo.

O problema do SUS é de financiamento ou de gestão? Esse é o argumento de

quem não quer aumentar o gasto público em saúde. O SUS apresenta problemas de

financiamento e de gestão. Não estou dizendo que não há problemas de gestão. São

muitos esses problemas, mas afirmar que o problema dele é exclusivamente de má

gestão é uma enorme falácia.  A superação desses problemas não é viável  numa

estratégia  de  cobertor  curto.  É  preciso  incrementar  o  gasto  público  em  saúde  e

direcionar  esse  excesso.  Para  resolver  os  problemas  estruturais  da  ineficiência

interna de escala e alocativa exige-se, também, como condição de melhorar a gestão,

o incremento dos recursos.

Quanto dinheiro seria necessário para que o SUS se consolidasse como sistema

público universal? Fiz uma estimativa com base num gasto total de 9% do PIB, que é

o atual, e um gasto público de 70% do gasto total em saúde, que é a média dos

países que têm sistema público universal. Então, para consolidar o SUS precisamos
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de R$60.000.000.000,00 adicionais. Mas a emenda prevê R$32.500.000.000,00, que

são 10% da receita corrente bruta federal. Isso está de bom tamanho. Se recebermos

R$60.000.000.000,00 de uma vezada, gastamos mal. Então, começamos com esse

valor e vamos gerar uma dinâmica virtuosa no SUS, que, por si só, será capaz de

incrementar  os  gastos  consequentemente,  porque  as  reformas  na  saúde  só  são

incrementais.

Aumentar recursos públicos garante mais saúde, ou seja, aumentar o dinheiro do

SUS resolve o problema? Não. Não há uma associação direta entre mais recursos

para a saúde e melhores  níveis  de saúde,  como o exemplo  dos Estados  Unidos

mostra. Eles gastam uma montanha de dinheiro e têm piores níveis de saúde que

outros países. Mais recursos significam mais serviços de saúde, mas mais serviços

de saúde não significam mais saúde. Nesse caso, a questão da qualidade do gasto é

fundamental.  É  preciso  aplicar  mais  em  serviços,  primeiramente,  que  sejam

sustentados por evidência. Um em cada dois serviços ofertados nos Estados Unidos

não tem base em evidência científica. É pura ilusão de demanda para oferta, para

indústria  de  equipamentos  biomédicos,  grandes  prestadores  ganharem  dinheiro.

Também é necessário um maior custo-efetividade, mudando o modelo de atenção.

Portanto,  é  fundamental  que,  na  eventualidade  de  haver  mais  recursos  para  a

saúde, advindos dessa emenda, ao menos 30% sejam gastos obrigatoriamente na

atenção primária à saúde, sem o que a boca do Leão pega tudo e não acrescenta um

ano de vida à população brasileira.

Já que se trata de uma proposta de vinculação, por que vincular recursos para a

saúde? A maioria dos economistas é contra a vinculação de recursos dos orçamentos

públicos porque isso engessa o poder alocativo do Executivo e do Legislativo em

função de as prioridades mudarem ao longo do tempo. É um raciocínio correto. Por

outro  lado,  já  se  verificou  que,  em sociedades  em que os  interesses  estão  sub-

representados no Poder  Legislativo,  como é o caso brasileiro,  a vinculação é um

potente  instrumento  de  defesa  dos  estratos  mais  pobres  da  população.  Sem  a

vinculação, não tem saída; a elite não deixará.

Como conseguir mais recursos para o SUS? As pesquisas de opinião mostram que,

em geral, a prioridade dos brasileiros é a saúde. Ou não? Lembrando que estamos na
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casa dos políticos, qual será a grande questão para as próximas eleições municipais?

Imagino que seja a saúde. Quando se ouve o conjunto da população, a prioridade é a

saúde.

Os  150  milhões  de  brasileiros  que  dependem  exclusivamente  do  SUS,  3/4  da

população, estão sub-representados no Congresso Nacional. Portanto, uma emenda

à  Constituição  só  será  aprovada  se  resultar  de  um  movimento  que  organize  e

vocalize  essa  grande  maioria.  Já  nos  foi  mostrado  que,  pela  via  do  sistema

convencional  de  produção  legislativa,  vinda  de  projetos  do  Executivo  ou  dos

congressistas, a coisa não vai; por essa via, não vai. A única via é a emenda de

iniciativa popular, ou seja, é preciso organizar e dar voz aos 150 milhões que não

estão representados no Congresso Nacional. Isso é um projeto de iniciativa popular.

Para mim, é essencial que nessa mobilização social se utilize o exército de agentes

comunitários de saúde, do SUS. São 248 mil pessoas que todo mês chegam, com

legitimidade, conhecendo o endereço e nome de todos, ao lar  de 100 milhões de

brasileiros. Cada agente se relaciona com 350 pessoas. São 200 eleitores. Se cada

agente  mobilizar  10,  serão  2.500.000  de  assinaturas;  se  mobilizar  20,  serão

5.000.000. Esse é o grande reeditor em um processo de mobilização social.

Com isso,  concluo  minha fala.  O SUS foi  concebido  como um  sistema público

universal. Na prática social, pela falta de base econômica, de financiamento, vem se

transformando gradativamente em um segmento destinado à população mais pobre.

No  Brasil,  o  gasto  total  em  saúde  é  adequado;  o  gasto  público  em  saúde  é

indecentemente baixo, incompatível com um sistema público universal e com uma

situação de 6ª economia do mundo. Não podemos continuar pensando que somos a

África subsaariana; somos a 6ª economia do mundo. O baixo gasto público em saúde

é fonte de iniquidades perversas e crescentes. Para se consolidar um sistema público

universal, é fundamental aumentar os gastos públicos em saúde até que atinjam um

valor próximo a 70% dos gastos totais em saúde. O aumento dos gastos públicos

deve se dar  prioritariamente nos gastos  federais,  porque aí  reside  o problema:  a

crescente concentração da receita e a diminuição da despesa com o SUS.

A  Lei  Complementar  nº  141,  de  2012,  não  resolveu  o  problema  do

subfinanciamento do SUS. É falaciosa a tese de que os problemas do SUS são de
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gestão  e  não  de  financiamento.  É  preciso  mais  dinheiro  para  o  SUS,  mas  é

necessário  que  esses  recursos  adicionais  promovam  uma  mudança  radical  no

modelo de atenção à saúde. A questão do financiamento público da saúde não é uma

questão técnica, é o reflexo dos valores sociais hegemônicos numa sociedade. Que

sistema a sociedade brasileira quer? É improvável que os recursos adicionais que o

SUS necessita para ser um sistema público universal sejam aprovados no Congresso

Nacional pelas vias convencionais de produção legislativa. A única alternativa é um

projeto de iniciativa popular, construído num grande processo de mobilização social,

com base no trabalho dos agentes comunitários de saúde, casa a casa. Por  isso

cumprimento a Assembleia por aderir a esse necessário movimento, que é a única

forma de conseguir dinheiro para a área da saúde. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - O Sr. Eugênio Vilaça não fez uma exposição, mas sim deu-nos

uma aula magna, de excepcional qualidade, que prendeu a atenção de todos durante

todo  o  tempo.  Ele  mostrou  com  clareza  absoluta  a  realidade  da  questão  do

financiamento e da pobreza da saúde em nosso país. Quero agradecer a presença da

diretoria do Hospital da Baleia. Tivemos oportunidade de visitar o Hospital da Baleia

nos últimos dias e ficamos muito impressionados com a qualidade dos serviços ali

prestados - o que não foi surpresa nenhuma - à população de Minas Gerais, não só à

de Belo Horizonte nem à da Grande BH. E isso apesar das dificuldades no sistema de

saúde que o País vive.

Palavras do Sr. Mauro Guimarães Junqueira

Boa tarde.  Quero saudar os  membros da Mesa na pessoa do Deputado Carlos

Mosconi, assim como a todas as autoridades. Saúdo os senhores e as senhoras na

pessoa  do  Vereador  Gil,  de  São  Lourenço,  a  quem  agradeço  a  presença.

Inicialmente, parabenizo pela iniciativa, Deputado Carlos Mosconi, a Assembleia de

Minas  em  relação  a  essa  campanha.  O  Cosems  já  iniciou  essa  campanha.

Entendemos o tema e vamos falar um pouco sobre isso.

Parabéns,  Deputado!  Acho  que  Minas  Gerais  sai  na  frente,  e  certamente

colheremos as assinaturas necessárias.

Para  iniciar  minha  fala,  pergunto:  por  que  mais  recursos  para  a  saúde?
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Simplesmente mais recursos? A mídia diariamente estampa nos jornais, na TV, que

faltam leitos, faltam profissionais de saúde, faltam médicos, falta assistência. E por

que queremos mais recursos para a saúde? Acho que o que não fazemos, a mídia dá

conta de nos dizer. E nós, gestores municipais, sabemos disso e somos quem sofre

na pele,  diariamente,  esses  questionamentos.  Mas não podia deixar,  neste  fórum

privilegiado, de dizer o que o SUS faz, o que o SUS apresenta diariamente para a

comunidade, o que já houve em Minas Gerais. Então, vamos lá.

Internações realizadas em 2011 em Minas Gerais: 1.158.000, em todo o território

mineiro;  procedimentos  diagnósticos:  1.780;  procedimentos  clínicos,  internações

clínicas: 708.000; procedimentos cirúrgicos: 443.000; transplantes de órgãos, tecidos

e células: 4.715. Muito mais que a iniciativa privada.

Na parte ambulatorial, nas nossas unidades básicas de saúde, nossos programas

de saúde: ações de promoção e prevenção em saúde: 78.000.000; doses de vacina:

7.000.000;  procedimentos  com  finalidade  diagnóstica:  74.000.000;  procedimentos

clínicos:  148.000.000  serviços  realizados;  procedimentos  cirúrgicos:  10.000.000  –

pequenas cirurgias -; exames e cirurgias ambulatoriais para transplantes: 178.000;

órteses, próteses e materiais especiais: 132.000.

Isso é o que fazemos e que, infelizmente, não temos a competência para divulgar,

para mostrar a grandiosidade do SUS, que vimos aqui defender.

Atendimentos realizados pelas unidades básicas de saúde, pelo Programa Saúde

da  Família:  acompanhamos,  ano  passado,  5  milhões  de  hipertensos,  1.900.000,

quase 2 milhões de diabéticos, 737.000 gestantes, que foram acompanhadas pelas

nossas equipes do Programa Saúde da Família,  também em 2011,  no Estado de

Minas Gerais.

Esse é o grandioso Sistema Único de Saúde que estamos defendendo e buscando.

Trabalhamos com a regulamentação da Emenda nº 29 e, como bem foi dito aqui pelo

Antônio Jorge e pelo  Prof.  Eugênio Vilaça,  fomos derrotados  no âmbito  nacional,

quando se garantiu mais uma vez percentual mínimo dos Municípios e dos Estados,

mas a União ficou sem o percentual mínimo. Então, perdemos o discurso, e agora

estamos  chamando  a  sociedade  a  participar  desse  grande  patrimônio  do  povo

brasileiro, que é o Sistema Único de Saúde, para sensibilizar os nossos Deputados,
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os nossos Senadores e a nossa Presidente para a necessidade de a União cumprir o

seu papel, contribuindo com o mínimo para a saúde.

Os investimentos em saúde pública na gestão municipal. Vamos ver como estão os

Municípios, e aí cumprimento os Prefeitos presentes aqui hoje, o Presidente da AMM,

o Rogério, Presidente da Granbel. Esta é a situação: em 2007 os Municípios mineiros

aplicavam, em média, 20% na saúde; em 2010, 22%; em 2011, dado ainda parcial,

22%,  mas  certamente  chegaremos  a  22,5% de  recursos  municipais  aplicados  na

saúde.

Os recursos que o Município aplicava em 2007 eram R$152,00 por habitante; e, em

2011, R$254,00 por habitante.

Já não é possível, senhoras e senhores, os Prefeitos retirarem recurso próprio do

seu caixa para aplicá-lo na saúde. Há Municípios que chegam a 30%, e a população

quer mais. Há 20 anos, não havia o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do

Adolescente  nem  o  Ministério  Público  -  aliás,  o  Dr.  Gilmar  faz  parte  da  Mesa  -

batendo à porta  do  gestor  municipal,  que é  quem está ali  diariamente fazendo o

enfrentamento com o Ministério Público porque quer mais e mais, e não tem fim. Não

adianta haver protocolos, porque a iniciativa privada e os órgãos que não são do SUS

demandam, e essa demanda vem para a saúde. Quem assume isso diariamente é o

Prefeito,  o gestor municipal.  Não dá mais.  É urgente que a União aporte 10%, o

mínimo, para a saúde, a fim de que o Prefeito possa efetivamente cuidar de outras

áreas que não sejam só a saúde.

Investimentos em saúde pública na gestão municipal. Avanços e desafios. Tivemos,

sim, enormes avanços. Como melhorou o sistema! Tenho de dizer da grande parceria

do Colegiado dos Secretários, o Cosems, com a Secretaria de Estado de Saúde, na

discussão consensual das questões de saúde. Hoje, em Minas Gerais, os recursos

que vão para os Municípios são discutidos numa mesa de negociação, que é a nossa

CIB Estadual, a Comissão de Intergestores Bipartite. Os Municípios têm uma agenda

de prioridades, objetivos, metas e indicadores a cumprir. Esse também foi um grande

avanço, assim como tratar a saúde com repasse e transferência fundo a fundo - aliás,

grande  parte  das  transferências  já  são  fundo  a  fundo.  Isso  possibilita  um

planejamento estratégico para que os Municípios, o Estado e a União apresentem,
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num grande pacto, compromisso de metas para a diminuição da mortalidade infantil

materna, a ampliação da cobertura de plano de saúde da família, da atenção básica,

da cobertura de vacina e outras questões mais.

Estamos também num processo amplo de capacitação permanente dos gestores

municipais de saúde. São vários os cursos, os treinamentos e as capacitações pelos

quais os nossos gestores estão passando em todo esse período. Nunca houve tanta

capacitação à disposição para o gestor municipal, a fim de qualificar a gestão. Como

o  Prof.  Eugênio  disse,  não  temos  problemas  de  gestão  –  aliás,  temos  alguns

pontuais, mas são pontuais. O problema é o subfinanciamento federal.

Desafios. Persiste ainda a dificuldade da redução das desigualdades regionais e a

integração  das  políticas.  Ainda há muita  fragmentação no sistema.  Estamos  num

processo de discussão ampla e profunda da criação das redes de atenção à saúde.

No entanto este que lhes fala está muito preocupado e tem se posicionado muito na

Comissão Intergestores Tripartite, porque não dá para fazer uma bandeira e iniciar,

como tem sido feito, rede de urgência e emergência e colocá-la numa região, nem

rede de saúde mental em outra região. Isso está nos preocupando bastante. Tudo

bem! Não há recurso para começar em todas as regiões do País. Então, devemos

discutir melhor, pois estamos com o sério risco de começar a haver grande iniquidade

neste  país,  em  algumas  regiões.  Urgência  e  emergência  começou  nas  regiões

metropolitanas. Agora veio a Rede Cegonha, e é conversa mesmo na metropolitana.

Nada  contra  a  Região  Metropolitana,  que  tem  hoje  6  milhões  de  habitantes.  No

entanto os 14 milhões que estão no interior também têm direito ao SUS. O Ministro e

toda a equipe do Ministério lançam o Programa Nacional de Saúde da Mulher. Aliás, a

mulher tem direito a isto e àquilo e vai à mídia. Só que não dizem que é só para a

Região Metropolitana. O Prefeito no interior já está sendo questionado pelo Ministério

Público, pela mãe e pela gestante que não tem aquela condição. Portanto precisamos

discutir  isso  com  mais  profundidade.  É  importante,  porque  os  programas  são  de

excelência. É fundamental trabalharmos em rede, mas a rede é para todo o País, e

não apenas para uma região do Estado. Isso apresenta também o grave risco de

começarmos a brigar entre nós, gestores, e a discutir por que esta ou aquela região.

A saúde tem de ser para todos. Assim, o Constituinte definiu.
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Persiste também a fragmentação da saúde e as responsabilidades da gestão na

assistência de média e alta  complexidades,  com financiamento tripartite.  Cabe ao

Município a atenção básica à saúde. Estamos falando de mais de 600 Municípios

mineiros com menos de 20 mil habitantes, e a eles cabe a atenção básica. A atenção

de média e alta complexidades não é de responsabilidade do Município, mas é ele

que está enfrentando, é ele que está fazendo o aporte de recursos.

A garantia da aplicação constitucional mínima pelo Estado de Minas. É importante

que  Minas  Gerais  cumpra  imediatamente,  rapidamente,  com  os  12%.  Temos  um

trabalho forte com a Secretaria de Saúde. O recurso utilizado hoje pela Secretaria de

Saúde de Minas é amplamente discutido com os gestores municipais e é aplicado em

excelentes programas, pactuados e aprovados por nós. Mas é importante um aporte

maior de recursos. É importante também reajustar esse grande programa de Minas, o

Saúde em Casa. Trata-se de um programa pioneiro, que nasceu em Minas Gerais,

em 2005, mas mantém os mesmos valores até hoje. Quero dizer aos senhores que

uma equipe de saúde da família - há dois Prefeitos na Mesa, caso eu esteja falando

bobagem,  corrijam-me  -  custa  mais  de  R$30.000,00  para  o  Município.  O

financiamento,  as  contrapartidas  federal  e  estadual  não  chegam  a  R$15.000,00.

Então, mais de 50% de todo o recurso aplicado na saúde, neste Estado, neste País, é

municipal. Essa conta está errada. São três entes, então, deveria ser 33% para cada

um.  Já  não  dá  para  ficar  esperando.  Temos  de  ter  apoio  da  sociedade  para

buscarmos mais recursos para a saúde.

Desafios  permanentes  da  gestão.  Rigor  orçamentário.  Como os  Prefeitos  estão

passando dificuldades este ano, com a implantação do Sicom e das novas regras do

Tribunal de Contas. Alguns Prefeitos da minha região, com o dinheiro em conta, não

conseguiram licitar pela dificuldade dos novos sistemas de controle. São necessários

e importantes, mas trouxeram dificuldades para a administração pública.

Temos de enfrentar o mercado de insumos e a alta tecnologia da saúde. Quando se

tem uma empresa e se agrega um produto, um equipamento novo é para diminuir

custos. Na saúde, acontece o inverso. Se adquirem um equipamento novo ou uma

tecnologia nova, aumenta-se e muito o custo.

Limitações  do  poder  público  em  relação  à  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Há
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Prefeito que não consegue mais colocar uma equipe da saúde da família porque está

no limite de percentual  de folha.  Disse que a média  de gasto do  PSF de muitos

Municípios é de R$30.000,00, mas há também Prefeito que está pagando perto desse

valor para um médico, e não está conseguindo. É importante que haja médicos no

sistema. Neste país, faltam médicos que queiram trabalhar na saúde pública. Temos

de  enfrentar  isso  com  o  Conselho  Regional  de  Medicina.  Há  dificuldades  com

especialistas, como anestesistas e ortopedistas, que se recusam a prestar concurso

público. E aí, como o Município faz? De que forma contrata? Há vários secretários

realizando concurso público, há um chamamento grande de profissionais da medicina

e não tem 10%, 15% de inscrições. Esse é outro debate que precisamos fazer.

O  que  nos  preocupa  é  que  alguns  Municípios,  espremidos  pela  garantia  de

assistência de seus munícipes, estão sendo obrigados a firmar termo de ajustamento

de conduta,  convênios e outros instrumentos, com repasses de Municípios de um

território  para  outro,  para alguns  prestadores,  principalmente  hospitais.  Isso  é um

grande  risco.  Boa  parte  do  recurso  que  deveria  estar  na  atenção  básica,  para

prevenção e promoção da saúde, está nos hospitais de pequeno porte, porque são

antigos,  não  têm  resolutividade,  possuem  baixa  taxa  de  ocupação  e  internação

desnecessária. Mas estão lá, e o Prefeito não consegue fechá-los. O governo federal

e o Estado também não. Não conseguimos fazer uma discussão profunda sobre os

hospitais  de  pequeno  porte  e  a  atuação  deles  naquele  território.  É  importante

discutirmos isso, porque, mais uma vez, esse recurso investido recai sobre o cofre

público do Município.

Neste momento, o governo de Minas cobra dos demais entes que eles cumpram o

financiamento  do  SUS.  Que  Minas  Gerais,  que  tem  aplicado  e  que  está

gradativamente aumentando o gasto com saúde, consiga aumentar para o mínimo de

12% esse gasto até o ano que vem. Abraçamos esta campanha para conseguir esse

milhão e meio de assinaturas.  Tenho certeza de que só Minas Gerais  conseguirá

muito mais que isso, para sensibilizarmos os nossos governantes por mais recursos

para a saúde.

Algumas ações que implementamos do Cosems para a coleta das assinaturas. Já

estamos fazendo isso há mais de um mês. Mobilizamos a nossa diretoria. Temos 25



947
____________________________________________________________________________

Presidentes regionais e 32 membros da Diretoria do Cosems, e estamos falando de

853  Secretários  Municipais  de  Saúde.  Fizemos  uma grande  mobilização  no  mês

passado.

Esse é o “site”, que tem mais de 4 milhões de acessos, pois é o “site” de informação

para  os  gestores  municipais  de  saúde.  Fizemos  essa  discussão  e  colocamos  à

disposição no “site” a informação do que é esse evento e da necessidade de colher

essas  assinaturas.  Nele  também  é  possível  baixar  a  planilha  para  colher  as

assinaturas de toda a população.

Esse  é  outro  produto  do  Cosems:  um  fórum,  onde  conversamos  com  as  25

regionais. Mostro aí um exemplo da mobilização acontecendo no território.

Esse quadro seguinte já mostra a interação entre dois  Municípios: a gestora de

Campanha com a gestora de São Tomé das Letras conversando e dizendo uma para

a outra que já estão se movimentando e colhendo assinaturas nos seus territórios há

alguns dias. Deputado Mosconi, já temos alguns pequenos Municípios com mais de

mil assinaturas colhidas até agora.

Neste momento, gostaria de dizer que o Colegiado dos Secretários Municipais de

Saúde se sente muito honrado de estar nesta Casa. Mais uma vez, parabenizo-os por

sair à frente e abraçar esta causa tão importante para a sociedade mineira e para a

sociedade brasileira.  Estamos em pé e às  ordens para trabalhar  unidos a fim de

obtermos essas assinaturas e dar ao povo brasileiro aquilo que o legislador quis dizer

na Constituição: saúde para todos - direito de todos sem distinção de classe social ou

credo. No entanto, o legislador cometeu a falha de não dizer de onde viria o dinheiro.

Então vamos colher essas assinaturas para conseguirmos a fonte de recursos que

gerará saúde para todos e defender  o Sistema Único  de Saúde,  que é o melhor

sistema do mundo. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Com muita satisfação, passarei a palavra ao Bispo Auxiliar da

Arquidiocese de Belo  Horizonte,  D.  Luiz Gonzaga Fechio. Gostaria  de dizer,  mais

uma vez,  que tivemos uma audiência  com o D.  Walmor  na Comissão de Saúde.

Tivemos uma conversa muito  produtiva e  interessante e recebemos  dele  a plena

identificação, e também da Igreja, com a nossa causa, a saúde no País. Tanto é que a
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CNBB adotou como campanha para este ano a saúde.

Palavras do Dom Luiz Gonzaga Fechio

Muito obrigado. Ao Deputado, aos demais membros da Mesa e a você, meu irmão e

minha irmã, saudação fraterna.

Que bom que estamos aqui representando todos aqueles que não puderam estar.

Penso que, no meu lugar à Mesa, deveria estar aquela pessoa que está gritando por

mais  saúde,  por  uma  oportunidade  de  ter  mais  vida,  em  uma  situação  muito

desafiadora. É ela quem deveria estar sentada no meu lugar aí, e mesmo aquele tido

como anencéfalo, a quem a vida foi negada ontem no Supremo Tribunal Federal.

A igreja defendendo a vida faz eco à palavra de uma mãe que diz: “O meu filho, que

foi gerado dessa forma, não é um monstro. É um ser humano.” Quero dizer que a

igreja evidentemente se preocupa com a saúde. Essa preocupação, em outro ano, já

foi tema da campanha da fraternidade, que acontece desde 1964. Em 1981, o tema

foi “Saúde para Todos”. Agora, a igreja volta com o tema enfocando a saúde pública,

mostrando a necessidade de que a família, o Estado e a igreja se unam. Cada um em

uma situação distinta, entretanto, complementando-se nas suas forças para que esse

bem aconteça.

Para terminar a minha breve fala, citarei apenas um parágrafo do livro-base desse

tema da campanha da fraternidade, que diz:  “Precisamos nutrir  a utopia, ou seja,

construir, em meio a esse contexto social injusto e desigual, em que a doença e a

pobreza falam mais alto que o bem saúde, um horizonte de significado, a partir do

conceito evangélico de reinos de saúde, de reinos de Deus. Em nossas terras, o SUS

tem que  funcionar  muito  bem.  E  devemos  colaborar  nessa  direção.  Essa é  uma

grande  utopia  a  ser  concretizada.  Esse horizonte  deve ser  o  guia  para  todas  as

nossas ações, escolhas, investimentos, buscas, pesquisas, pensamentos e sonhos

nessa  área,  em  vista  no  reino  da  saúde.  É  preciso  ousar  profeticamente  para  a

implementação de políticas  sociais  orientadas pelos referenciais  éticos de justiça,

equidade e solidariedade. Nosso grande objetivo é construir uma sociedade justa e

igualitária  que  permanentemente  estimule  a  solidariedade  coletiva  voltada  para  a

promoção do bem para todos, sem preconceitos de qualquer tipo, raça, gênero, cor,

religião, idade, nacionalidade.” Muito obrigado.
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Palavras do Sr. Florentino de Araújo Cardoso Filho

Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Deputado Carlos Mosconi, que preside

esta reunião; o amigo Lincoln, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais; e o

D. Luiz Gonzaga, por meio dos quais saúdo todos os presentes; e ainda dizer que é

uma enorme satisfação representar a Associação Médica Brasileira numa das Casas

do povo deste país.

O projeto surgiu de dentro da Associação Médica Brasileira, mas não é um projeto

da Associação Médica Brasileira. É um projeto do povo. Todos estão convidados a

participar e a se engajar. Somos extremamente gratos a quem se incorpora nessa

causa, a que busca o bem coletivo, como bem disse o nosso Bispo. Se pensarmos

que  levar  o  bem  coletivo  é  muito  bom,  cada  um  de  nós,  individualmente,  será

beneficiado.

Sou um médico extremamente ativo ainda e vejo pacientes ricos e pobres, opero

doentes ricos e pobres, tenho mais de 25 anos de formado. Mas me angustia muito

ver  o  sofrimento  dos  doentes  pobres  e  carentes  deste  país.  Sabendo  que  as

oportunidades  foram  muitas  para  os  nossos  congressistas  fazerem  o  que  nesse

momento é o imprescindível e mais importante: alocar mais recurso para a saúde

pública. Como isso não foi feito, não nos restou outra alternativa a não ser sensibilizar

o nosso povo bom e querido para mostrar a sua força, o quão importante é exercer

em  sua  plenitude  a  cidadania  que  pode  mudar  este  país.  O  que  queremos

efetivamente é mudar o cenário da saúde pública brasileira, melhorando-a, dando-lhe

qualidade e fazendo com que o nosso povo viva mais e melhor.

Termino agradecendo a todos. Certamente, esse bem que a população fará tem um

enorme e longo alcance, porque não existe bem maior para cada um de nós que a

saúde. Se estivermos saudáveis, certamente conseguiremos tudo o que queremos.

Juntos, podemos fazer uma saúde melhor para o nosso povo, especialmente o mais

pobre e carente.

Palavras do Sr. Mário Lúcio Quintão

Sr.  Presidente,  Deputado  Carlos  Mosconi;  autoridades  presentes,  a  quem

cumprimento  na  figura  ímpar  de  D.  Luiz;  caros  Prefeitos;  cidadãos  presentes,

comprometidos com a saúde pública deste país; a todos os cumprimentos da OAB.
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A OAB,  como  todos  sabemos,  vincula-se  à  sociedade  civil.  Está  sempre  na

vanguarda dos movimentos sociais e na luta pelo direito à vida e, principalmente, na

defesa  intransigente  da  saúde  pública.  Nesta  Casa Legislativa  das  Gerais,  nesta

Casa republicana por  excelência,  nesta  terra  de  Juscelino Kubitschek e Tancredo

Neves,  queremos  demonstrar  a  vocês  que  somos  eternos  inconfidentes.  A

inconfidência  das  Gerais  neste  momento  nasce  no  discurso  conjunto  com  a

Associação Médica Brasileira, no intuito de fazer valer uma campanha de coleta de

assinaturas para apresentação de projeto de lei de iniciativa popular - ou seja, mais

legitimado ainda -, propondo investimentos de 10% da receita corrente bruta da União

na saúde pública.

O desenvolvimento de um país se faz com educação e saúde. Se hoje temos uma

classe  média  devidamente  acrescentada,  há  necessidade  de  que  essa  classe,

juntamente com a periferia, tenha uma infraestrutura sanitária, e mais do que isso,

serviços públicos de saúde de qualidade.

Em nome do Presidente da OAB-MG, Luís Cláudio da Silva Chaves, a quem estou

representando,  quero  demonstrar  todo  nosso  apreço  e  nosso  apoio  a  essa

campanha, e dizer que Minas Gerais sempre há de lutar para melhorar as condições

de vida do povo brasileiro.

Esse povo sofrido, que vive de esperanças. É importante frisar a presença de vários

gestores  municipais  vinculados  à  área  da  saúde  e,  principalmente,  a  de  alguns

Prefeitos  comprometidos  com  a  saúde  pública,  que  é  uma  questão  vital  para  o

desenvolvimento nacional. Em síntese, termino dizendo: Deus, salve o povo brasileiro

e nos ilumine nessa campanha. Muito obrigado a todos.

Palavras do Sr. Rogério Avelar

Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de saudar os integrantes da Mesa, na pessoa

de  nosso  Presidente  Carlos  Mosconi.  A  Associação  dos  Municípios  da  Região

Metropolitana de Belo Horizonte – Granbel - congrega 34 Municípios, uma população

da  ordem  de  cinco  milhões  e  quinhentos  mil  habitantes,  cerca  de  um  quarto  da

população de Minas Gerais. Na verdade, a angústia dos Prefeitos decorre do fato de

que a vida acontece nos Municípios. É no Município que a população leva seus filhos

às escolas, vai às unidades de saúde, solicita as obras de esgotamento sanitário e de
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infraestrutura urbana.

A Constituição  de  88  definiu  a  responsabilidade  tripartite  para  a  saúde:  União,

Estados e Municípios. Os Municípios devem arcar com algo em torno de 15% de suas

receitas nos gastos com a saúde. Mas, em função da omissão da União e de muitos

Estados, os Municípios vão arcando com valores da ordem de 22%, 25% e até 30%

dos seus orçamentos. Essa forma de agir cria um transtorno muito grande, porque o

Prefeito tem de abrir mão de outras políticas públicas, também importantes para a

população, como o esgotamento sanitário e a atenção aos mais pobres, por meio do

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Caps-AD.

Há uma questão interessante relacionada ao Caps-AD, porque, Deputado Mosconi,

hoje a droga virou uma epidemia em nosso país. Em 2007, Lagoa Santa foi o 8º

Município  a  implantar  uma unidade  Caps-AD em  Minas  Gerais.  Em 2012,  temos

apenas  12  unidades  de  Caps-AD.  E  somos  853  Municípios.  Na  verdade,  essa

situação é angustiante, com um agravante ainda maior: a judicialização da saúde,

que cria uma situação perversa, na qual o Prefeito é instado, em menos de 24 horas,

a conseguir um leito de CTI. Houve uma decisão judicial em que determinado Juiz

definiu  que  certo  hospital  deveria,  imediatamente,  providenciar  um  leito  de  CTI.

Parece-me  que  havia  12  leitos,  todos  ocupados,  e  o  hospital  respondeu  ao

Magistrado: “Defina qual dos pacientes tiraremos do leito.”  Então, essa situação é

extremamente perversa, porque o Prefeito, na verdade, recebe a demanda de sua

população, uma vez que o gabinete dele está sempre aberto.

Na  questão  da  judicialização,  dificilmente  o  Governador  ou  o  Presidente  da

República  é  citado.  No  entanto,  o  Prefeito  assume  a  responsabilidade  de  outros

entes, porque o que cabe ao Município é a atenção básica e o pronto-atendimento,

mas  ele  assume  um  procedimento  de  alta  complexidade.  Depois,  o  Tribunal  de

Contas glosa as contas do Prefeito, porque ele não poderia agir daquela forma, mas

ele tinha uma decisão judicial para cumprir. Depois, ele terá de ressarcir o erário com

seu recurso próprio. Na verdade, o que notamos é que os Municípios estão, cada vez

mais, com o pires na mão, querendo atender a sua população. Portanto, aumentar os

recursos  para  a  saúde  é  uma  questão  de  cidadania  e  de  dignidade  para  o  ser

humano, e não podemos abrir mão disso.
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Essa é uma situação extremamente grave. Se o Município tem de arcar e trabalhar

com a atenção básica, ela tem de ser resolutiva. Um paciente que não é atendido na

atenção básica pode agravar  seu estado e evoluir  para a alta complexidade, com

custos elevadíssimos, e criar um grande transtorno. É isso o que está acontecendo.

Os hospitais lotados são reflexo da falta de investimento na atenção básica. Essa é a

nossa realidade. Então queremos cobertura de 100% da atenção básica em todos os

Municípios. Isso é fundamental. O Município não pode sozinho arcar com todos os

gastos com a saúde, como está acontecendo, e deixar a população à mercê de sua

própria sorte. Repito: é isso o que tem acontecido.

Quero parabenizar a Assembleia Legislativa, os Deputados, a sociedade civil,  os

Prefeitos e os Vereadores presentes por essa iniciativa. A Lei da Ficha Limpa nasceu

de  uma  iniciativa  assim  e  está  revolucionando  o  nosso  país,  mas  precisamos

revolucioná-lo  em  relação  à  saúde.  Conversava  com  o  Prefeito  Ângelo  Roncalli,

podem fazer uma pesquisa dos 853 Municípios e verão que a saúde será a primeira

demanda de todos eles, com algo em torno de 60% das necessidades prioritárias da

população. Isso é fato concreto. Portanto, na verdade, priorizar a saúde é resgatar a

cidadania  da  nossa  população.  Se  a  saúde  é  um  direito  universal  definido  pela

Constituição Federal,  os  recursos também têm de ser prioritários.  E o Congresso

Nacional tem de ter a altivez de resgatar uma demanda social de cada brasileiro. Não

podemos  abrir  mão  disso;  não  podemos  nos  furtar  a  esse  debate;  mas  isso  só

ocorrerá com a ação efetiva de cada cidadão brasileiro. Esse projeto vai revolucionar

o nosso Brasil. E contamos com cada um de vocês para fazer coro, e que o País

possa, efetivamente, transformar sua realidade.

Palavras do Sr. Lincoln Lopes Ferreira

Deputado Carlos Mosconi, boa tarde; e prezado Florentino, nosso Presidente da

AMB, em cuja  pessoa cumprimento  os  demais  membros desta  Mesa.  Ressalto  a

presença do Dr. João Batista, do Conselho Regional de Medicina.

Esse  projeto  realmente  é  de  cidadania.  O  fulcro  dele  está  na  cidadania.  Nós,

cidadãos brasileiros, estamos manifestando que parte do que nos é recolhido como

imposto deva ser  gasto  de  uma maneira determinada por  nós em um regime de

direito e de democracia.



953
____________________________________________________________________________

É importante ressaltar que, nós, da Associação Médica de Minas Gerais, filiada à

AMB, encampamos de cara esse movimento. O movimento aqui logo ganhou uma

conotação  mais  ampla.  Vários  conselhos  –  enfermagem,  medicina,  odontologia,

terapia ocupacional - , as Secretarias Municipais de Saúde, o Movimento da Mulher,

os  Conselhos  Estaduais  e  Municipais  da  Saúde,  ou  seja,  várias  entidades  se

irmanaram  conosco  desde  o  início  das  atividades,  mostrando  a  amplitude  e  a

importância  dessa iniciativa.  Ela,  como já foi  dito  e  ressaltado,  teve  uma origem;

porém hoje ela se tornou bem maior: é uma iniciativa de todos nós.

Portanto  cumprimento  a  Assembleia  pelo  apoio  prestado.  Nós,  da  Associação

Médica,  estamos  colocando  o  melhor  dos  nossos  esforços,  dentro  da  nossa

capilaridade, para que esse movimento chegue a um bom termo. Posso estar sendo

excessivamente otimista, no entanto entendo que a nossa meta em Minas deva ser

de 1.500.000 assinaturas  para  que o movimento tenha resultados  nacionalmente.

Mas  acho  que  temos  de  colocar  esse  movimento  como  meta  nossa,  mineira:

produzimos aqui 1.500.000 assinaturas. Posso estar sendo essencialmente otimista,

mas acho que conseguiremos. Obrigado a todos. Boa tarde.

Palavras do Sr. Ângelo José Roncalli de Freitas

Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  Gostaria  de  saudar  o  Deputado Carlos  Mosconi,

Presidente da Comissão de Saúde, grande baluarte em defesa da saúde de Minas e

do Brasil  e,  em  seu nome,  cumprimento  todos os  integrantes  da  Mesa.  Também

gostaria  de  saudar  o  Prefeito  Rogério,  companheiro  que,  com  tanta  propriedade,

colocou  um  pouco  das  dificuldades  do  nosso  Município.  Cumprimento  ainda  os

demais Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, todas as senhoras e senhores. Gostaria

de  dizer  que  sempre  que  a  AMM  é  convidada  participa  das  diversas  ações

promovidas pela Assembleia Legislativa.

Na verdade, a nossa luta em defesa de mais recursos para a saúde vem de muito

tempo.  Realmente  ficamos frustrados com a  forma como se deu a  aprovação da

Emenda nº 29, sem garantias de percentual mínimo. Mas, por outro lado, em todos os

pronunciamentos feitos anteriormente, todos ressaltaram que os Municípios cumprem

muito mais do que a sua obrigação, mas certamente são os que sofrem as maiores

demandas, pois o Prefeito é o que está ali mais próximo. Isso ficou muito claro. O
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Mauro, Presidente do Cosems, colocou muito bem as dificuldades que os Secretários

enfrentam, bem como os gestores de saúde com a pressão do dia a dia. No que diz

respeito  ao  Ministério  Público,  Dr.  Gilmar,  sabemos  que,  sem dúvida  alguma,  há

muitos exageros. Em algumas circunstâncias, cheguei até a colocar que o Prefeito vai

acabar  sendo preso,  porque é um absurdo a  judicialização,  de  forma que muitas

pessoas que têm recursos, têm posses utilizam do mecanismo para querer que o

Município  arque  com  medicamentos  e  cirurgias,  muito  aquém  das  suas

possibilidades. Assim, deixamos de atender pessoas mais carentes que realmente

necessitam.

Para não ficar repetitivo em tudo aquilo que já foi falado aqui, gostaria de dizer que

a AMM sente orgulho de ser parceira dessa mobilização. Estaremos levando essa

questão a todos os 853 Municípios de Minas Gerais, a todos os Prefeitos e a todos os

Vereadores,  para  que  realmente  possamos  fazer  a  campanha  como fazemos  as

campanhas municipais, de porta a porta, pedindo, colhendo assinaturas e, mais do

que isso, explicando o porquê da necessidade dessa ação. Será um alerta a todos os

Prefeitos  e  gestores  de  que  não  só  colheremos  assinaturas,  mas  também

explicaremos  para  cada  cidadão  do  nosso  Município,  usaremos  os  veículos  de

comunicação e levaremos informação de que realmente são os Municípios que arcam

com  a  maior  parte  dos  investimentos  na  saúde  deste  país.  Se  cada  um  deles

contribuir com a sua assinatura, se cada um conhecer essa necessidade, faremos

muito  mais  do  que  a  pressão  pelas  assinaturas:  a  pressão  será  em  nossos

parlamentares.  Nesse  ponto,  temos  de  parabenizar  a  Assembleia  Legislativa  de

Minas Gerais, apesar de termos alguns desapontamentos com o Congresso Nacional.

Agora há pouco recebi uma ligação do Presidente da Confederação Nacional dos

Municípios dizendo que na Comissão de Saúde da Câmara e também em outras

comissões já passou aprovação de alguns pisos. A Câmara Federal é especialista em

criar  pisos  e  obrigações,  mas  não  indica  de  onde  sai  a  fonte  de  recurso

correspondente para que possamos arcar. Por exemplo, eles aprovaram um piso que

está para ser votado no Plenário para os enfermeiros. Não que eles não mereçam,

pois  todos  os  profissionais  têm  de  ser  valorizados,  mas  a  forma como isso  tem

acontecido que coloco em questão: estipularam um piso para enfermeiro no valor de
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R$4.400,00 por 24 horas de trabalho. Vejam, a categoria se une, se movimenta no

legítimo direito de democracia, mas também estamos lutando tanto nos Municípios

para que venham mais recursos. Afinal, já estamos gastando muito além das nossas

obrigações,  muito  além da nossa capacidade  e  ainda temos  a  insensibilidade do

Congresso Nacional e dos nosso representantes de não observarem o clamor, que é

unânime, de todas entidades aqui reunidas e da população que, de fato, precisa de

mais recurso na saúde. Não aguentamos mais obrigações.

Portanto,  contem conosco.  Levaremos  esse  movimento  a  toda  a  Minas  Gerais,

teremos uma mobilização nacional em Brasília e, entre 13 e 15 de maio, estaremos

levando a todos os Prefeitos do Brasil. É nessa Assembleia que geralmente tem a

participação de 4.000 a 4.500 Prefeitos. Essa mobilização é para que o Brasil não só

atenda às necessidades dos Municípios - como Presidente da Associação Médica em

Minas Gerais de conseguir R$1.500.000,00 só em Minas Gerais -, mas também para

que possamos mostrar que os brasileiros realmente estão carentes, sofridos, e que o

Senado,  a Câmara Federal,  enfim, todos possam trabalhar  efetivamente para que

tenhamos êxito. Na União está concentrada a maior parte dos recursos, a nossa luta

é  para que gastem, no  mínimo,  10% da receita  bruta  com a saúde.  Parabéns  e

contem com os Municípios. Estaremos sempre encerrando fileiras com movimentos

como esse, que dará mais dignidade e saúde às populações mineira e brasileira.

Muito obrigado.

Palavras do Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira

Boa tarde. Permitam-me cumprimentar os presentes na pessoa do Deputado Carlos

Mosconi. Acho que o desafio está muito bem-caracterizado, ou seja, sua credibilidade

e sua urgência para o País. Gostaria, de forma muito breve, de falar do caminho, da

natureza do desafio que todos têm diante de si. A natureza desse desafio é de caráter

civilizatório. São nesses momentos que nos definimos como nação, como vamos nos

posicionar diante dele. Não tenho dúvida de que isso definirá as coisas, reafirmando

nosso compromisso, nosso pacto de solidariedade firmado na Constituição de 1988.

Caso contrário, vamo-nos definir como uma nação mais egoísta e sem compromisso

com a saúde pública como direito e como tributo de cidadania. Essa é a natureza do
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desafio  que  todos  temos.  É  nesse  momento  histórico  que  vamos  enfrentar  esse

desafio. Essa é a natureza. Esse tipo de desafio é de cada um, em seus cargos, em

seus movimentos, em suas instituições. Temos de nos mobilizar pela defesa daquilo

em que acreditamos, que deve ser o País em que vivemos. Essa é a natureza do

desafio.

Lembro-me bem,  em  dezembro,  ainda  na  ressaca  da  não  aprovação dos  10%

dentro do Senado Federal, onde a base governista fez uma manobra e rejeitou os

10%, o texto do Senador Tião Viana, bem como o movimento Primavera da Saúde; do

conselho  nacional  ficaram  fora.  É  importante  que  se  faça  essa  reflexão,  dentro

dessas entidades, dentro dos Conasems, dos Cosems e do Conas. Lembro-me bem

dos companheiros  Jurandir  e Eugênio debatendo esse assunto. Necessariamente,

esse desafio não virá, com todo respeito aos nossos parlamentares, pelo processo

legislativo  regulamentar.  Temos,  entre  a  Constituição  de  1988  e  a  Emenda  à

Constituição nº 29, 12 anos. A promulgação foi em 2000. O Deputado Carlos Mosconi

já havia apresentado emendas.

O Congresso brasileiro demorou 12 anos para regulamentar um patamar mínimo,

que  é  o  que  emergiu  da  Emenda nº  29,  lembrando  a  fala  do  Deputado  Federal

Saraiva Felipe, muito abaixo dos tempos do Inamps.

A partir de 2000, tivemos mais 12 anos para regulamentar a Emenda à Constituição

nº 29, ainda assim sem os 10% do ente federal. Como o Eugênio precisa muito bem,

onde está a raiz, onde está a natureza do desafio?

Francamente, depois de 24 anos, ou nós todos nos posicionamos claramente, de

forma engajada, ou vamos rasgar esse capítulo da Constituição de 1988. Na medida

em que não há recursos suficientes, há o sucateamento. Lembro-me bem das críticas

que o Inamps vivenciava ao longo da década de 80. Recortemos os jornais daquela

época e vamos trazê-los para a atualidade. Estamos perigosamente com o mesmo

tipo de crítica.

Então, ou a sociedade brasileira, cada um de nós, assume esse compromisso ou

vamos redefinir, espero que não, o nosso pacto para um pacto não solidário, egoísta,

de  exclusão,  de  diminuir  a  cidadania  neste  País.  Espero  que  não.  Sou  otimista.

Desculpe-me da minha veemência em expor dessa forma, mas essa é a natureza do
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desafio do qual estamos diante.

Registro e agradeço aqui a presença do nosso Presidente do CRM, João Batista,

que,  ao  longo do início  deste  ano,  quando  pedimos  para  o  conselho  receber  as

primeiras  reuniões,  de  pronto,  abriu  as  portas  do  conselho.  Estivemos lá  o  Sind-

Saúde, o SindiBel, o Conselho de Enfermagem, o Conselho de Nutrição, a AMB, a

Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  o  Conselho

Municipal de Saúde. Aliás, este último estava aqui com toda a sua mesa diretora. O

Paulinho, o Cléber e Ângela estavam aqui,  mas já não a vejo. Mas quero dizer a

todos que o Conselho Municipal de Saúde, que em Belo Horizonte é composto por

mais de 3 mil Conselheiros espalhados pela cidade, está completamente engajado na

coleta de assinatura nessa discussão no Município de Belo Horizonte. Além disso, há

o Conselho, que já está coletando assinaturas com base no modelo de formulário que

será lançado no dia 17, na sede da OAB, em Brasília, com a presença do CFM, da

AMB, enfim, de mais de 60 entidades. Não tenha dúvida de que, Eugênio, dentro dos

primeiros desenhos, nas discussões na sede do CRM, já pensávamos nos agentes

de controle de endemias e agentes comunitários de saúde, só em Belo Horizonte

estamos falando de 4.500 profissionais, estarem engajados e, com seu material de

trabalho,  poderem levar  esse folheto  e termos  aqui  na Capital  o  recado claro  do

compromisso de uma aposta numa sociedade inclusiva, justa, com direito à saúde

com um atributo de cidadania.

O Sr.  Presidente  -  Ouviremos,  agora,  com muita  satisfação o  representante  do

Ministério  Público,  o  Promotor  de  Justiça,  Coordenador  do  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério de Minas

Gerais, Gilmar de Assis.

Antes,  gostaria  de  registrar  que  temos  aqui  vários  Conselheiros  Municipais  de

Saúde. Cumprimento-os e agradeço a presença, que, para nós, é muito significativa.

Ressalto a importância de vocês no sistema como um todo. Poderão, aliás, ter um

papel fundamental na coleta dessas assinaturas, a fim de que possamos fazer esse

movimento aqui  em Minas Gerais.  Agradecemos  demais  a  presença de vocês.  A

Casa  toda,  o  setor  de  saúde  reconhece  o  papel  fundamental  que  exercem  no

sistema.
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Palavras do Sr. Gilmar de Assis

Boa noite. Quero cumprimentar a Mesa na pessoa do Deputado Carlos Mosconi,

Presidente da Comissão de Saúde desta augusta Casa, e, desde já, parabenizar toda

a  Comissão de Saúde pela  feliz  iniciativa,  de  que certamente  colheremos  frutos.

Penso que esse é o caminho, Deputado Mosconi: sairmos do discurso e passarmos

efetivamente à prática. Aliás, esse tem sido o tom do Ministério Público com atuação

na saúde nos últimos anos.

Quero  endossar  todas  as  falas  que  antecederam  a  minha,  com  uma  singela

ressalva:  muitas  vezes a judicialização se torna necessária  para salvar  a vida de

pessoas que estão em uma situação desesperadora e que veem no Ministério Público

e no Judiciário a última salvaguarda para que a sua dignidade humana seja garantida.

Digo mais: não tenho dúvida, Prof.  Eugênio, de que muitas vezes a judicialização

acontece  em  razão  do  não  enfrentamento  das  causas,  e  uma  das  causas  é  a

inadequação do financiamento da saúde pública.

Vendo aqui  o Renato,  do Conselho Nacional  de Saúde, quero dizer que,  nessa

perspectiva,  desenvolvemos uma ação institucional  de  fazer  fazer,  que se chama

Mediação Sanitária - Direito, Saúde e Cidadania. Vamos percorrer todo o Estado, a

partir das macrorregiões, das regiões sanitárias de saúde, no viés, que também se vê

na iniciativa desta Casa, de fazer fazer. Estaremos lá com o Ministério da Saúde, a

Secretaria  de  Saúde,  o  Conselho  de  Saúde,  os  prestadores,  os  gestores,  os

Promotores  de  Justiça,  os  Juízes  e  os  Desembargadores,  desenhando,  com  o

Estado, o Plano Regional de Saúde, as metas em saúde. Temos de inverter a lógica.

Até agora o que se preconiza é “primeiro, o Orçamento; depois, as necessidades de

saúde”. Não! O Orçamento é que tem de se adequar às necessidades de saúde do

povo brasileiro.

Concluindo a minha fala, queremos convidar para essa caravana todo o Conselho,

controle social que é nosso irmão consanguíneo, por juridicidade - assim entendemos

-, no controle externo. Nela vamos desenhar, com os Municípios, o que foi aprovado

no Decreto nº 7.508, ainda em junho de 2011. Ou seja, vamos potencializar, a partir

das necessidades de saúde,  por  meio do contrato organizativo,  essas regiões de

saúde,  para retirar  dos grandes centros,  como Belo Horizonte, toda essa atenção
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resolutiva na média complexidade – às vezes, até em atenção primária – de outros

Municípios. O sistema precisa ser organizado e mais bem-ordenado. Aliás, isso não é

invenção  do  Ministério  Público;  há  uma  diretriz  constitucional  que  preconiza  a

descentralização como princípio do SUS. Muito obrigado.

Palavras do Sr. João Batista Gomes Soares

Quero  cumprimentar  o  Dr.  Mosconi  e  agradecer  a  oportunidade,  enaltecendo a

qualidade desta Mesa: pela qualidade das palestras aqui proferidas, vemos que todos

estão engajados e conhecem a situação. Quero também registrar a presença do povo

do interior: Dr. Murilo, nosso colega, que é Prefeito de Matozinhos, e de um Vereador

da minha terra, Manhumirim, que estava aqui até agora. Ou seja, temos de ressaltar

não só a qualidade da Mesa, mas também a qualidade do público presente, todos

envolvidos  com  a  situação.  Isso  é  muito  importante  para  coroar  com  êxito  esta

iniciativa da Assembleia.

Estamos todos aqui, o pessoal dos hospitais, a federação das cooperativas, e isso é

muito importante, porque prova e demonstra o nosso objetivo. Eu falo em nome do

médicos de Minas Gerais, onde há 54 mil médicos.

Dr. Mauro, em reunião recente, apresentamos algumas estatísticas, e uma delas

demonstra  que  96% dos  médicos  de  Minas  Gerais  querem atender  no  SUS.  Os

médicos são a favor do SUS. Em que pese à tabela ser defasada, os valores às

vezes insignificantes, os médicos atendem ao SUS com prazer. Então, registramos o

empenho dos médicos para que o sistema evolua.

Digo também, com certeza, que, à medida que o sistema se organiza, falas como a

do Dr. Vilaça, que demonstram, realmente, as falhas que precisam ser corrigidas, as

quais  nós  às  vezes  criticamos,  são  críticas  construtivas,  porque  acreditamos  no

sistema. O Conselho é também uma entidade que defende o bem do povo. Ele é do

médico, pago pelo médico, mas é em prol da população, da boa saúde da população.

Então, há iniciativa, como bem disse o Dr. Marcelo. Já realizamos algumas reuniões

no Conselho com participação de várias entidades importantes,  representativas. E

vamos continuar nessa luta. Não importa que isso saia da AMB, do CFM, da OAB, de

quem quer que seja, esse é um movimento do povo mineiro e nós vamos mostrar, em

nível  nacional,  a  capacidade  que  Minas  Gerais  tem  de  levantar  esse  tipo  de
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movimento. Esse é o nosso compromisso. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Boa tarde. Inicialmente quero nos parabenizar, a Assembleia, a Associação Médica,

o Conselho Regional de Medicina, o setor Judiciário,  a nossa Igreja Católica, que

estabeleceu como fundamento da Campanha da Fraternidade a questão da saúde, o

que demonstra sua preocupação com o assunto. Parabenizo ainda os Secretários, os

Agentes Comunitários de Saúde, enfim, todos vocês. Aqui já foi dito, mas não custa

repetir a importância do significado extraordinário desta reunião. É muito bom, assim

como é  muito  bom  estar  aqui  presenciando,  participando,  testemunhando,  sendo

sujeito dessa história. Eu me sinto sujeito da história de construção do SUS desde a

sua concepção, antes mesmo da VIII Conferência Nacional de Saúde.

Então é bom vermos como tudo está caminhando. Apesar de alguns clamores, de

reclamações, inquietudes,  de que há muitas ameaças, o que é verdade,  nós que

fizemos  essa  caminhada  somos  testemunhas  dos  avanços  extraordinários  que

aconteceram na saúde. E não é pouco - não é, Dr. Vilaça? - 60 milhões de brasileiros

serem  transformados,  com  a  promulgação  da  nossa  Constituição  brasileira,  de

pessoas  dependentes,  de  miseráveis,  carentes,  em  cidadãos.  Isso  é  uma  coisa

extraordinária.

Vou falar muito pouco aqui, mas quero destacar, primeiro, o processo da saúde.

Sou médico, formado há quase 40 anos, e sei da importância de nós, médicos, nesse

contexto, mas eu não posso ver e entender menos qualquer um dos componentes

dessa cadeia da atenção à saúde. Creio que são tão necessários, na promoção, no

cuidado  com  a  saúde,  quanto  o  médico  o  agente  comunitário,  o  enfermeiro,  o

psicólogo. Todos nós somos importantes, o Promotor de Justiça. Somos necessários,

somos parte  dessa corrente,  e  nenhum elo  pode ficar  fora.  E,  nesse contexto,  o

financiamento deve colocar como um dos fundamentos da boa gestão de saúde, dos

bons  resultados,  a  valorização  dos  prestadores,  dos  sujeitos  promotores,  dos

cuidadores da saúde.

Quero dizer ao Dr. Gilmar que vejo com muito orgulho a ação do Judiciário. Por falta

de compromisso e às vezes até por não encontrar uma solução imediata, a presença

do  Judiciário,  a  judicialização,  para  sustentar  a  cidadania.  Acho  que  é  muito
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interessante. Mas eu queria sugerir-lhe: a regulamentação da Emenda nº 29 serviu,

no primeiro momento, para ajustar as ações dos Estados brasileiros em relação à

saúde,  porque  os  Municípios  já  a  cumpriam,  em  virtude  da  pressão  direta,  da

presença  mais  próxima  com  os  cidadãos.  Essa  história  que  vocês  ouviram,  se

tomarmos desde a aprovação da Emenda à Constituição nº 29, verificaremos que os

Municípios,  pela força natural  do povo e pela proximidade com a população, já a

cumpriam sem precisar regulamentá-la, sem precisar de caracterizar o que são e o

que não são serviços de saúde. Mas serviu para ajustar os Estados. A União não

mudou  aquilo  que  ela  já  aplicava,  ou  seja,  a  Emenda  à  Constituição  nº  29  foi

explicitamente regulamentada, sem acrescentar nada para a União.

Já realizamos aqui audiência pública muito importante nesta Assembleia,  com o

Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  que  penso  ter  sido  esclarecedora  e

aproximadora  do tribunal  com o setor  de saúde.  O Supremo Tribunal  Federal  fez

audiências em cinco sessões, e isso também facilita o entendimento dos juristas em

relação à judicialização. Acho que avançamos muito no sentido de compreender que,

muitas  vezes,  também  a  judicialização  estava  equivocada  quando  sustentava

interesses de setores industriais, de prestação de serviço, muito mais para garantir o

produtor, a tecnologia que o cidadão estava precisando. Então queria sugerir que o

Judiciário, ao determinar o cumprimento da atenção à cidadania, olhasse para quem

menos  cumpre  ou  quem  mais  deve  à  saúde,  não  só  os  Municípios.  Sugiro  ao

Judiciário que, quando emitir uma ação para atender alguém, que cobre do Estado ou

da União os recursos necessários para pagar a conta, e não dos Municípios, que já

pagam a conta.

Do ponto de vista técnico, Deputado Carlos Mosconi,  talvez possamos trabalhar

abrindo um sistema eletrônico - já ouvi esses comentários e não sei em que nível

está. Seria muito interessante que criássemos uma rede de comunicação, por meio

da informática, para facilitar  o acesso daqueles que querem aderir  a esse grande

projeto,  no  sentido  de  conseguirmos  assinaturas  eletrônicas.  Não  sei  se  há

viabilidade, mas queria propor isso. E queria propor isso para a nossa Igreja, para a

Associação Médica,  para  o  Conselho  Regional  de Medicina.  Talvez a Assembleia

pudesse até sugerir, Deputado Carlos Mosconi, que criássemos um dia mineiro de
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mobilização por mais recursos na saúde.

Nesse dia poderíamos ter, mobilizados, todos os agentes comunitários, as escolas,

os postos de saúde, para que, num dia, houvesse uma grande mobilização. Marcelo,

acho  que  poderíamos  juntar  todas  as  Secretarias,  os  Municípios,  os  Prefeitos,  e

colocar uma mesinha na praça, na Prefeitura, nos nossos gabinetes, para um dia

inteiro de mobilização por mais recursos no setor de saúde. Então, quero concluir

fazendo essa proposta, esse encaminhamento. Talvez, quem sabe?, um dia nacional.

Se não puder isso, o dia mineiro de mobilização por mais recursos no setor de saúde.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Com a palavra, o Deputado

Carlos Mosconi.

Palavras do Deputado Carlos Mosconi

Creio  que,  após  tantos  oradores  experientes  e  brilhantes  e  exposições  tão

elucidativas, me restaria pouco a dizer, mas mesmo assim arriscarei. Gostei muito do

que ouvi. Apesar de tantos oradores, não ouvimos aqui meras afirmações repetitivas.

Pelo contrário, ouvimos exposições com diversos matizes e diferenças, mas todas

dentro desse rumo que estamos analisando que é o do financiamento da saúde em

nosso país. Fico me perguntando: por que o Brasil se recusa, com tanta insistência,

financiar adequadamente a saúde para o atendimento da nossa população? Afinal

qual é o motivo? O que acontece? Apesar das dificuldades que naturalmente existem,

essa barreira quase intransponível não ocorre nos outros setores, que avançam no

que  diz  respeito  ao  financiamento.  Por  exemplo,  a  educação  conseguiu  uma

vinculação  de  recursos  na  Constituinte  e  projetos  que  ocorrem  por  aí  também

conseguem financiamento. No entanto, a saúde não. Na verdade, o que há é uma

barreira.  Não sei se é uma questão cultural.  O Brasil  se acostumou a não gastar

dinheiro com saúde. Penso que há uma certa tradição.

Há algumas décadas, o Ministério da Saúde era uma instituição paupérrima e não

tinha dinheiro para nada. Em termos de saúde no Brasil, quem o tinha era o Inamps.

O Ministério da Saúde era pobre e cuidava de doenças endêmicas no interior do País

com recursos muito parcos. Aí ocorreu uma mudança no Inamps, que era quem tinha

dinheiro. Agora de quem era o dinheiro do Inamps? Não era o governo quem punha

dinheiro no Inamps, mas sim a população. Esse dinheiro vinha direto do trabalhador
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brasileiro. Não era recurso orçamentário do País, mas sim advindo dos trabalhadores

do Brasil, que era os que faziam a força da Previdência e do Inamps, que usava

tradicionalmente um terço dos recursos da Previdência para o custeio da assistência

à  saúde da população previdenciária,  para  aqueles  que tinham carteira assinada.

Quem não a tinha ficava à deriva e não tinha direito absolutamente a nada.

Entendo que no Brasil se acostumou a dizer que não se gasta dinheiro com saúde.

Se nunca se gastou, por que se gastaria agora? Há uma cultura arraigada de nossos

governantes,  que consideram natural  não se gastar dinheiro com a saúde. Vejo a

equipe  econômica  dizer:  “Não,  não  faz  isso”  -  aliás,  não  quero  dizer  equipe

econômica  deste  ou  daquele  governo,  mas  equipe  econômica  de  maneira  geral.

Sempre há uma recusa. Durante tanto tempo, vivi no Congresso lutando em busca de

recursos para a saúde desde a Constituinte. No entanto, diziam: “Para a saúde, não

pode”.  Ora,  meu  Deus,  por  que  não?  O  que  estamos  enfrentando  hoje  é  essa

resistência  arraigada  dos  nossos  governantes  de  que  a  saúde  já  viveu  de

benemerência, dos hospitais filantrópicos, das santas-casas do Brasil, que isso tem

um pouco da tradição de Portugal,  assim como viveu da questão do Inamps e o

dinheiro não era do recurso orçamentário do País. O Inamps fazia jus ao recebimento

de um terço dos recursos da Previdência. Lembro-me de que, quando era Presidente

do Inamps, um belo dia, o Ministro da Previdência, Antônio Britto, ex-Governador do

Rio Grande do Sul, sem mais nem menos, resolveu dizer o seguinte: “A partir de hoje,

o Inamps não recebe mais o dinheiro da Previdência, porque este está fazendo falta

para pagar a Previdência, assim como benefícios, aposentados, etc.”.

Ninguém é contra o pagamento de benefícios de aposentados, é lógico. Mas isso

foi  retirado  da  saúde sem nenhuma cerimônia.  Existe  essa tradição no  Brasil  de

considerar  que  a  saúde  é  uma entidade  absolutamente  secundária  e  subalterna.

Então, quando o Inamps foi extinto, veio o SUS. E onde estava o dinheiro do SUS? O

SUS  não  tinha  dinheiro.  Então  faziam  uma  pergunta  em  relação  ao  que  a

Constituição dizia. Que beleza, essa Constituição! Criaram esses direitos, mas quem

iria pagar essa conta? Quem não ouviu essa pergunta tantas vezes? Quem vai pagar

essa conta? Deveria estar escrito quem pagaria. Queríamos que alguém pagasse a

conta, mas não conseguimos aprovar na Constituição. Em razão da primeira frase da
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Constituição,  que diz  que a  saúde é  um direito  de  todos,  ou  seja,  por  causa da

palavra “todos”, a população assimilou esse direito, que é dela. Agora é um direito de

todos. Por outro lado, os governantes do Brasil não assimilaram que é um dever do

Estado.  Está  na  Constituição,  mas  eles  se  recusam  a  considerar  que  isso  é

disposição constitucional e não a praticam de maneira nenhuma.

Esse  é  um  fato,  e  é  contra  esse  fato  real,  que  devemos  lutar.  Já  lutamos  no

Congresso, na Constituição, nas Assembleias do País e nas Câmaras de Vereadores.

Mas agora vamos fazer o que talvez seja possível, o que nos resta fazer, ou seja,

levar para o Congresso um milhão e meio de assinaturas do povo brasileiro, a fim de

que o governo, a nação brasileira entenda que tem de gastar decentemente com a

saúde de nosso povo. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Mosconi) - Neste instante, daremos início à fase

de debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular

perguntas aos expositores, e elas deverão ser feitas oralmente. Para que possamos

agilizar o debate, solicitamos aos participantes que, ao fazerem uso do microfone, se

identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das saudações

pessoais. Cada participante disporá de até dois minutos para fazer sua intervenção,

sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

A Presidência gostaria de informar a todos que a publicação da ata deste ciclo de

debates será feita  no  diário  oficial  do  Estado de Minas  Gerais,  na  edição do dia

20/4/2012,  na  seção  “Diário  do  Legislativo”.  Também  gostaria  de  esclarecer  aos

interessados em gravar em vídeo que este ciclo de debates foi transmitido ao vivo

hoje, mas que a reprise será exibida pela TV Assembleia, no dia 1º de maio deste

ano, às 9 horas.

Debates

O Sr. Presidente - Neste momento, damos início à fase dos debates. Antes, porém,

gostaria  de  dar  um  aviso:  muitas  perguntas  foram  encaminhadas  ao  Secretário

Antônio Jorge, que já não se encontra aqui. Muitas delas vêm com o “e-mail” de quem

está perguntando. Vamos encaminhá-las ao Secretário Antônio Jorge, a fim de que a

elas responda. Não sei se vamos ter tempo de responder a todas, mas, caso não seja
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possível, vamos usar o mesmo recurso, ou seja, responder pelo processo eletrônico.

Dando continuidade a este evento, quero dizer que há uma relação de inscritos, aos

quais gostaria de ouvir. O primeiro é o Chico Simões, Prefeito de Coronel Fabriciano,

mas ele teve de se retirar. O segundo é o Renato Barros, do Sind-Saúde.

O Sr.  Renato Barros - Gostaria de cumprimentar o Presidente, Deputado Carlos

Mosconi, e demais componentes da Mesa. Quero iniciar dizendo que falar do SUS é

falar da vida, falar do SUS é falar de controle social. Senti a ausência na Mesa do

controle social, que realiza essa luta do SUS e o efetiva. As presenças foram citadas

pela Mesa, mas ela não viu o controle social, que tem travado essa luta para garantir

efetivamente  o  financiamento  para  a  saúde.  No final  da  década  de  80,  início  da

década de 90, com a PEC nº 169, dos Deputados Eduardo Jorge e Waldir  Pires,

fomos para as ruas fazer a coleta de assinaturas, que resultou na regulamentação da

Emenda nº 29, que ainda não é a emenda dos nossos sonhos. Temos sintonia com a

iniciativa desta Casa, para buscar  efetivamente a assinatura de 10% das receitas

correntes brutas para a saúde. Assim, faremos uma cobrança à União. Mas, efetiva e

oportunamente, o controle social - e os sindicatos não ficam de fora - não pode deixar

de cobrar por uma prática.

Vejo ali uma faixa com os dizeres “Financiamento do SUS – Minas precisa fazer sua

parte”,  que me chamou a  atenção.  Esse é  o  acompanhamento  que efetivamente

fazemos no controle social. E devemos redefinir os recursos praticados pelo Estado

de Minas Gerais. Precisamos dizer onde alocar esses recursos. Temos 24 anos de

sistema e de ausência de investimento na sua força de trabalho. Isso tem sido um

ponto de estrangulamento do sistema. Então precisamos definir onde colocar esses

recursos.

Alguns pontos expostos aqui pelo próprio Secretário e pelos demais expositores

chamaram  minha  atenção,  como  o  fato  de  mencionarem  a  necessidade  de

verificarmos  como  efetivar  esse  sistema.  Pensando  em  Minas  Gerais,  temos

estrangulamentos  que  devemos  atacar  efetivamente,  como a  área de  urgência  e

emergência, o atendimento neonatal, quer dizer, o atendimento integral à mulher.

Vejam  a  Maternidade  Odete  Valadares,  com  18  leitos  de  CTI  de  alta  e  média

complexidades fechados. Precisamos ver como tratar isso. Então devemos fazer uma
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pactuação  para  corrigirmos  esse investimento  em nível  estadual  e  pressionar  em

nível nacional. O controle social tem feito isso.

No mês de maio ou início de junho faremos aqui uma plenária de Conselhos de

Saúde.  Reuniremos  e  convocaremos  todos  os  853  Municípios  de  Minas,  aliás,

queremos a parceria do Cosems, que tem sido eterno parceiro nosso. Faremos essa

mobilização.  Organizaremos  Minas  Gerais  ampliando  essa  coleta  de  assinaturas

para, em julho, irmos a Brasília cobrar no Congresso Nacional, no governo Dilma, a

reformulação desse posicionamento, para ampliarmos e alterarmos a regulamentação

da Emenda nº 29, que foi uma luta histórica do movimento social. Estou vendo vários

Conselheiros Municipais de Saúde presentes ansiosos por participar dessa luta com o

Legislativo mineiro. Obrigado.

O Sr.  Presidente -  Muito bem, Renato.  Chamo agora o Sr.  Roges Carvalho,  do

Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais.

O Sr. Roges Carvalho - Cumprimento esta iniciativa da Assembleia. Este espaço,

lugar de o povo se manifestar, é importantíssimo.

Gostaria de ressaltar também que faltou o controle social na Mesa. Não há dúvida.

Meu caro Presidente Mosconi, este momento não começou agora. Isso é uma luta do

controle social, dessa militância. Então, deveria haver alguém do controle social aí,

alguém  do  Controle  Nacional  de  Saúde,  do  Conselho  Estadual  de  Saúde  ou  do

Conselho Municipal de Saúde, que é o pessoal que realmente carrega o piano. Não

quero dizer que os outros não carreguem, mas acredito que o pessoal do controle

social carregue mais, e pelas beiradas, o que é pior.

Mas  foi  interessante  aquela  observação  de  por  que  os  governantes  nunca

colocaram  tanto  dinheiro,  não  têm  vontade  de  colocar.  Penso  que  eles  não  se

preocupam  muito  com  os  pobres,  Deputado  Mosconi.  Sinto  que  os  governantes

pensam que os pobres ou aqueles que precisam do SUS nunca adoecerão. Porque,

se  eles  adoecessem  realmente,  e,  quando digo  eles,  quero  dizer  nós,  realmente

faltaria dinheiro para o SUS.

A minha preocupação com os pobres me leva a dizer que deveríamos ser mais

generosos. Vamos colocar mais dinheiro no SUS, assim como temos de colocar mais

também na educação. Se ando de transporte coletivo em Belo Horizonte, sei a minha



967
____________________________________________________________________________

capacidade, a minha habilidade de criticá-lo. Eu não ando de carro. Então, essa é

uma questão muito clara para mim. Mas quero dizer uma coisa interessante e que

deve ficar muito clara: o SUS, para nós, tem de ser vivenciado a cada momento da

nossa vida.

Vivenciar um SUS a todo o instante é diferente de vivenciar uma procissão. Parece

que as pessoas vivenciam o SUS a partir  da fala dos governantes: “Vamos botar

dinheiro nesse trem aí. Não! Há a saúde privada também, que já está aí. Vamos fazer

o que puder ou, como na educação, deixem aprender do jeito que está para ver como

fica”. Sem falar das outras iniciativas. Não se pensa no SUS como uma roupa que

vestimos desde o momento que acordamos até na hora de dormir, porque é ele que

vivenciamos, é ele que a gente usa. Não temos saúde privada nenhuma. Vou para a

fila do SUS. É por isso que digo essas coisas aqui. Se perguntassem aos presentes

quem tem plano de saúde, poucos diriam que não têm nenhum plano.

É difícil formularmos, executarmos e não consolidarmos política, quando muitos e

muitos  e  muitos  que  falam  sobre  e  defendem  o  SUS  têm  saúde  privada.  Esse

discurso e  essa prática  são complicadíssimos.  Não  tem jeito,  não  bate.  Hoje  me

preocupa quando falamos do SUS e pensamos em sua integralidade. Dizem que ele

é universal. Muitas vezes dizemos: “Esse SUS é uma política de inclusão social”. Isso

me dá uma revolta muito grande, porque parece que é o que sai pelo gotejamento ou

pelo ladrão e falam como se estivessem fazendo um favor. Dizem: “Vou fazer uma

inclusão”. Disseram muito bem hoje que o SUS é uma política de direito. O direito é

de todos e está garantido na Constituição. Pode até haver inclusão, mas não tem que

incluir ninguém no SUS. Nós já estamos garantidos. Então fica esse jogo, e cai na

sua fala novamente muito bem colocada. Por que não colocam dinheiro na saúde?

Justamente,  porque  usam  determinadas  artimanhas,  bagagens  conceituais  para

empurrar as pessoas, para dizer que o SUS é um sistema que tem que ser de pobre.

Ou então, o SUS é de pobre e de outros. E não concordamos com isso.

Deputado Carlos Mosconi, estou caminhando para o final da minha fala, mas acho

importante falar sobre isso. Fico preocupado ainda, pois, se pensarmos no SUS hoje

como um sistema público universal, maior e melhor do mundo, que vivenciamos como

militantes e lutamos por ele,  como posso pensar  numa questão discriminatória de
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profissionais de saúde? Atualmente, tramita nesta Assembleia um plano de carreira

para  os  médicos  -  e  eles  merecem,  pois  são  trabalhadores  como  os  demais

profissionais,  merecedores  de  todo  o  nosso  respeito  -,  mas  eles  não  podem  se

diferenciar  dos  outros  profissionais  de  saúde.  Isso  é  um  desestímulo  grande  na

gestão do trabalho  do  SUS.  É um projeto  que vem da  Assembleia,  e  os  nossos

Deputados irão aprová-lo. Por que não fizeram essa discussão do plano de carreira e

cargo de salário  dos profissionais  de saúde na mesa estadual  de  negociação do

SUS? Lá é a instância para se fazer essa discussão, para vir a esta Assembleia e

bater  o  martelo.  Queremos  que  todos  ganhem,  mas  que  ganhem  bem,  com

respeitabilidade e tudo.

Finalizando  e  desde  já  agradecendo,  devemos  ter  horário  integral.  Se  não  for

assim, perdemos toda a política que construímos. Dessa forma, não dá mais para

contrariarmos a grande vocação do SUS, ou seja, a prevenção e a promoção da

saúde daquele que precisa. E ver 80% dos recursos do SUS irem para a média e alta

tecnologias  e  para  a  tecnologia  “hi-tec”.  Média  e  alta  complexidades  já  não

interessam à saúde. Temos outros olhares e outros afazeres. Devemos valorizar o

Programa de Saúde  da  Família.  Esse  modelo  estratégico  de  saúde  da  família  é

importante  para  nós,  já  não  podemos  fugir  dele.  Essa  crítica  deve  ficar  aqui,

Deputado Carlos Mosconi, para que a Assembleia pense e diga: “Veja, o SUS só

pode ser construído de maneira integral, universal. Por isso, devemos estar juntos”.

Muito obrigado. Alonguei-me demais, mas valeu a pena, pois estamos juntos.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Agora, passarei a palavra ao Dr. Luiz Fernando

Caetano Machado, membro do Conselho Estadual de Saúde.

O Sr. Luiz Fernando Caetano Machado - Pessoal, é quase “boa noite”, pois o nosso

trabalho se estendeu muito. As adesões são tantas, que essa Mesa deveria ser um

plenário. Concordo com o colega que a participação de todos é importante.

Eu  sou  do  Conselho  Estadual  de  Saúde,  sou  médico,  já  fui  cooperativista  da

Unimed, já fui Superintendente de hospital, já fui da associação dos hospitais, sou do

sindicato dos hospitais, então tenho uma boa experiência na minha carreira na saúde.

Estou aqui representando Olavo Machado, da Fiemg, que mandou o recado de que

essa Federação está apoiando totalmente o movimento Assine Mais Saúde. Temos
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de  não só  estar  em  nossa área,  mas  ultrapassá-la.  Como médico  e  irmão  dele,

também temos de ultrapassar essa barreira e buscar todo apoio. Mais do que nos

dividir  entre  Plenário  e  Mesa,  temos  de  estar  do  mesmo  lado.  Isso  é  o  mais

importante.

Aderindo à ideia do Luiz Adelmo sobre um “site”, acredito que as exposições foram

tão ricas que gostaria de ter esse material. Se houvesse um “site” do Assine Mais

Saúde, só o material exposto hoje já daria motivo para visitá-lo.

O Sr. Presidente - O material estará disponível no “site”.

O Sr. Luiz Fernando Caetano Machado - Isso já nos dá uma boa razão para pedir

ao pessoal visitar e assinar.

Eugênio, a minha preocupação é quando comparamos os Estados Unidos com o

Brasil. Tem muita verba nos Estados Unidos, verba que muitas vezes vai só para o

fornecedor e não chega a nós, ao médico, ao hospital, ao servidor da saúde. Muitas

vezes fica só no fornecedor. O reprocessamento de saúde, por exemplo, em que o

Brasil é um dos pioneiros, a Anvisa não nos permite fazer. Quem não atrapalha já

ajuda. Muitas vezes os próprios órgãos do governo estão prejudicando a saúde.

Em  Belo  Horizonte  houve  um  movimento  para  utilização  do  solo,  e  fomos  à

conferência, e o resultado foi de 23 a 0 pela flexibilização da lei de uso do solo para

os hospitais. Cerca de 70% dos hospitais de Belo Horizonte são antigos, têm mais de

40 anos. Na hora de fazer crescer os hospitais, a lei não deixou, por causa do Iepha,

do número de andares etc. A cidade está cheia de arranha-céus, mas os hospitais

não  podem.  Quando  falamos  da subescala,  a  própria  lei  municipal  não  deixa  os

hospitais crescerem. Então, mais do que recurso, é preciso haver sustentabilidade ou

flexibilização  das  leis  para  sustentarmos  melhor  a  nossa  saúde.  Agradeço.  Esse

movimento tem apoio da Fiemg, e falo em nome do sindicato dos hospitais, pois os

funcionários da saúde já são uma grande força. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Paulo de Lima Furtado, do Conselho de

Saúde. Na sua ausência, com a palavra o Sr. Moacir Barbosa de Figueiredo. Na sua

ausência, com a palavra o Sr. Ronaldo Cardoso Lousada, da Câmara Municipal de

Varginha. Na sua ausência, com a palavra o Sr. Marcos Antônio da Silva, do Sind-

Saúde.
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O Sr. Marcos Antônio da Silva - Sr. Presidente; na pessoa do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, cumprimento a Mesa e os presentes no Plenário. Sou funcionário da

saúde há 28 anos e trabalho no maior hospital de traumatologia de Minas Gerais e

talvez da América Latina.

No final, podemos chegar à pergunta que quero fazer ao senhor. Hoje o problema

da saúde não é apenas uma questão de captar  assinaturas e  recursos, mas dar

transparência ao gasto com a saúde. Sabem por quê? No hospital de traumatologia

onde  trabalho  foi  feita  uma  reforma  recentemente,  em  que  foram  gastos

R$50.000.000,00. Fizeram um heliporto maravilhoso, mas vá lá visitar a obra feita. Lá

está tudo rachado e, se chover,  choverá mais dentro do que fora. Então, deve-se

saber como são gastos os recursos da saúde. O problema é que o recurso é mal

investido pelos gestores, os quais são nomeados exatamente pelos Executivos.

Assim, temos de verificar isso, porque colher assinatura é fácil. Sou um dos maiores

defensores da Emenda nº 29, e ajudei a construir o Sistema Único de Saúde - SUS.

Tenho o maior orgulho disso. É o melhor plano de saúde do mundo, não apenas do

Brasil. Mas, lamentavelmente, ele não funciona, devido ao egocentrismo dos grandes

capitalistas, até mesmo os da saúde privada, que às vezes contribuem, outras vezes

levam mais do que o necessário para contribuir  com a saúde do cidadão.  Não é

apenas a questão de captar assinaturas. Vi os Prefeitos reclamarem dos recursos; os

Municípios os investem claramente. O governo do Estado deveria investir  12% do

orçamento  na  saúde do Estado,  mas não investe nem 7%.  Cobrar  é fácil.  Então

devemos ser claros.

Parabéns por esta audiência. Contribuirei colhendo as assinaturas, mas acho que

devemos ser coerentes. Não podemos, da forma como está acontecendo, tapar o sol

com a peneira. Deveremos ser claros nesta audiência pública, para que a sociedade

saiba, de fato, para que servem os recursos da saúde.

O  Sr.  Presidente  -  O  próximo  orador  é  o  Sr.  Aurelino  Carlos  Fernandes,  do

Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Contagem,  mas  ele  não  se  encontra  presente.

Então, a última inscrita é a Sra. Maria Lúcia, do Centro de Saúde.

A Sra.  Maria  Lúcia  -  Estou  sentido  falta  de  uma  presença  feminina  na  Mesa.

Precisamos  incluir  as  mulheres.  O  Marquinhos  levantou  uma  questão  muito
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pertinente, que é a de recursos mais, mas como se aplica esse recurso? O Roges

falou sobre isso com muita pertinência, e não podemos esquecer que o SUS não é

feito somente para os pobres e para os mais pobres. O SUS é um sistema universal

para todo cidadão brasileiro. Saúde pública não é pobre na porta de hospital público,

não. SUS é vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, é saúde para o povo que

precisa de saúde.

Parabenizo esta Assembleia, porque essa luta, na verdade, não é dos Deputados

ou do povo pobre, mas do povo brasileiro. Precisamos, sim, da saúde, em função

dessa necessidade do povo brasileiro.  O País só se desenvolverá quando o povo

tiver educação e saúde de qualidade. Precisamos valorizar todo esse recurso que é

repassado para a saúde. Não podemos esquecer que o governo de Minas tem de

explicar  à  população  como  ele  investiu  recurso  da  saúde  na  Copasa.  O  povo

brasileiro e o povo mineiro precisam dessa explicação. Senão, haverá mais 10%, o

dinheiro some e ficamos sem saber em que esse recurso foi aplicado.

É importante abrirmos um debate em relação ao que foi votado ontem, no Supremo

Tribunal Federal, pois temos de discutir a questão do aborto. O aborto é questão de

saúde pública e envolve muita política para as mulheres. Na verdade, isso tem de ser

uma escolha para as mulheres. Tenho a minha fé e acredito muito na vida, mas a

questão do aborto é um debate que tem de ser feito por mulheres. Faço uma crítica:

muitas  vezes  os  debates são feitos  por  homens.  E os homens não carregam no

ventre os filhos e não dão o direito de escolha às mulheres. O que vemos é que a

mulher pobre muitas vezes não tem escolha, mas a mulher rica, sim.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sra. Maria Lúcia, pelo depoimento. Temos uma série

de indagações que foram apresentadas.  O senhor  pode usar  o  microfone.  Quero

apenas esclarecer que foram feitas dezenas de indagações e não teremos condições

de  responder  a  todos,  até  pela  impossibilidade  do  horário,  uma  vez  que  temos

problema  de  regimento.  Vamos  encaminhar  essas  perguntas,  pois,  praticamente,

todas as pessoas colocaram o seu “e-mail”, portanto daremos a resposta. A pergunta

será encaminhada à pessoa a quem foi feito o questionamento, que responderá por

“e-mail”. Quero também passar o “site” da Assembleia: www.almg.gov.br. Todas as

informações estarão disponíveis lá.
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O Sr. Lacyr Andrade - Meu caro Presidente,  Deputado Carlos Mosconi,  a quem

tenho a satisfação de conhecer há muitos anos, na pessoa de quem cumprimento

todos os componentes da Mesa; meus senhores e minhas senhoras. Estamos na

hora avançada. Lembro aquela frase latina: “Roma locuta, causa finita”. “Roma falou,

tudo  cessou”.  Foram  excelentes  os  pronunciamentos  e  ficaram  marcados,  pois

conseguiram tocar a todos nós.

Vim aqui porque estamos empenhados em ajudar um hospital em Viçosa. Temos a

experiência das dificuldades por que estão passando os hospitais. Ajudamos a fundar

e  manter  esse  hospital  em  Viçosa.  Voltamos  lá,  como  Presidente  da  Fundação

Assistencial Viçosense,  e estamos empenhados em uma campanha.  Trago aqui  a

experiência  que  estamos  tendo  em  Viçosa:  o  envolvimento  da  sociedade  na

participação das necessidades da cidade. Estamos tendo muita dificuldade com a

falta  de  recursos  para  o  nosso  Hospital  São  João  Batista.  Portanto,  estamos

envolvendo a comunidade para que participe com contribuições mensais. Já temos

uma grande lista, mas as contribuições estão pequenas. Vamos pegar as pessoas

com mais recursos, Viçosa tem capacidade para isso, para complementar os recursos

que não chegam.

Respondendo à indagação do ilustre Presidente, “quem paga essa conta?”, meu

secretário respondeu: “Os hospitais”. São os hospitais que estão pagando as contas,

ficando endividados. Os diretores ficam com os nomes presos nos bancos, envolvidos

nos protestos que existem contra os hospitais. Deputado, quem paga as contas são

os hospitais. Estamos empenhados na sua campanha também. Vamos envolver essa

campanha  com  o  nosso  trabalho  de  recolhimento  de  recursos  para  os  hospitais.

Vamos levar a mensagem da necessidade de mais recursos para a saúde e conseguir

as  assinaturas  necessárias.  Parabéns,  Deputado  Mosconi.  Parabéns  a  todos.

Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço ao nosso colega e ex-Deputado Lacyr Andrade. Saiba

que é uma grande satisfação tê-lo conosco aqui.

A Presidência  agradece  o  comparecimento  de  todos,  em  especial  dos  nossos

expositores e da plateia, que teve uma paciência muito grande durante todo esse

tempo aqui. Esperamos que todos nós façamos esse esforço em nosso ambiente de
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trabalho,  em nosso local  de colher  assinaturas,  para  que possamos levar  para o

Congresso Nacional as assinaturas de Minas Gerais, contribuindo para que o Brasil

possa, em termos definitivos, aprovar o financiamento para a saúde.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o  objetivo da convocação, a  Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira,

dia 16, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/4/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Sávio Souza Cruz e João Leite (substituindo o Deputado Delvito Alves, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Luzia Ferreira, 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

acusa  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.935/2012,  em  turno  único,  do  qual

designou como relator o Deputado Delvito Alves. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado, no 1º turno, o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1 do

Projeto de Lei nº 104/2011 (relatora: Deputada Luzia Ferreira). Passa-se à 2ª Fase da

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

que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.334/2011. 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 Alencar da Silveira Jr. em que solicita
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seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte para debater a qualidade e o tipo das sacola plásticas

comercializadas  no Estado,  tendo em vista  que a  maioria  delas  não atendem  às

normas  vigentes;  e  Gilberto  Abramo  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência pública para debater a situação da aquicultura no Estado. Em seguida, os

seguintes requerimentos têm sua votação adiada, a requerimento do Deputado Sávio

Souza Cruz aprovado pela Comissão: Alencar da Silveira Jr.,  em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater as diversas restrições impostas

pelos órgãos ambientais que impedem ou atrasam o andamento das diversas obras

no Estado; e Délio Malheiros (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater a cobrança que seria devida pelas empresas mineradoras na

exploração dos recursos hídricos estaduais,  quando do desenvolvimento das suas

atividades minerárias; e seja realizada reunião de audiência pública para debater o

impacto ambiental que a atividade de mineração nas serras do Município de Lima

Duarte,  na  Zona  da  Mata,  pode  acarretar.  Ato  contínuo,  são  recebidos  pela

Presidência os seguintes requerimentos dos Deputados: Antônio Carlos Arantes em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para avaliar a situação dos

Municípios mineiros frente à Lei nº 12.305, de 2010, que institui o Programa Nacional

de Resíduos Sólidos, em decorrência do prazo dado aos Municípios (agosto de 2014)

para para eliminar os lixões e criar aterros sanitários; e Fred Costa em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública conjunta com as Comissões de Assuntos

Municipais e Regionalização e de Participação Popular para debater o licenciamento

de  hotéis  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, 17 de abril de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente - Delvito Alves – Sávio Souza Cruz.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER, EM 3/4/2012

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis
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e  Luzia  Ferreira  e  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Liza Prado e o Deputado Doutor

Viana.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,

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 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  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Luzia  Ferreira,

Rosângela  Reis,  Liza  Prado  e  Doutor  Viana  em  que  solicitam  sejam  realizadas

reuniões de audiência pública para promover a contextualização da violência contra a

mulher  no  Brasil  e  no  Estado,  realizar  diagnóstico  situacional,  diretrizes  e órgãos

responsáveis  pelas  políticas,  integração  setorial,  legislação  pertinente,  acordos  e

demais instrumentos internacionais de proteção; debater o acesso à justiça, a rede de

prevenção e de acompanhamento sociofamiliar à mulher em situação de violência

doméstica e sexual; e produzir informações sistematizadas sobre a violência contra a

mulher e instrumentos de monitoramento; e Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

encaminhado  às  instituições  ligadas  à  temática  da  Comissão  “e-mail”  contendo

informações  sobre  as  atividades  desenvolvidas por  ela.  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 abril de 2012.

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Presidente  -  Maria  Tereza  Lara  -  Rosângela  Reis  -  Luzia

Ferreira.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 10/4/2012

Às 15h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Paulo Lamac, Vanderlei Miranda, Célio Moreira e Doutor Wilson Batista,

membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado  Tadeu
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Martins Leite.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Paulo  Lamac,

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

Vanderlei Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª

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

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

aprovados requerimentos da  Deputada Liza  Prado em que solicita  seja  elaborada

cartilha, ao término desta Comissão, para distribuição nas escolas, com medidas e

informações destinadas a prevenir o uso de drogas e em especial o “crack”; e dos

Deputados Paulo Lamac em que solicita seja alterado o nome desta Comissão, para

que  doravante  seja  denominada  "Comissão  Especial  para  o  Enfrentamento  do

Crack", Vanderlei Miranda em que solicita seja realizada visita ao Tribunal de Drogas

de Miami,  EUA, para conhecer a experiência bem-sucedida daquele Tribunal,  que

conseguiu a redução de 33% do número de crimes desde sua implantação,  bem

como o abandono das drogas por oito de cada dez dependentes, e Célio Moreira e

Tadeu Martins Leite em que solicitam sejam realizadas audiências públicas em Belo

Horizonte,  nos  Bairros  Barreiro  e  Venda  Nova,  bem  como  nos  Municípios  de

Diamantina, Montes Claros e Curvelo para discutir o enfrentamento do “crack” nessas

localidades. 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 abril de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Duarte Bechir - Vanderlei Miranda.

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

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 11/4/2012

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Duarte

Bechir  e  Carlin  Moura,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da
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reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

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

seguida, comunica o recebimento de ofício do Deputado Neilando Pimenta em que

justifica sua ausência a esta reunião. O Presidente acusa o recebimento do Projeto

de Lei nº 490/2011, no 1º turno, cuja relatoria avocou a si. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado, no 1º turno, o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  a  Emenda  nº  1,  do  Projeto  de  Lei  nº

490/2011 (relator: Deputado Bosco). 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

2.828/2012.  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

formulado voto de congratulações com a Sra. Maria Céres Pimenta Spínola Castro,

Secretária Adjunta de Estado de Educação, pela implantação do Fórum Estadual de

Educação de Minas Gerais; Duarte Bechir (3) em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Instituto  Metodista  Izabela  Hendrix  pela  realização  de

campanha educativa pelo respeito à faixa de pedestre; em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pelo  trabalho

desenvolvido pelos professores da rede estadual de ensino que resultou na quinta

vitória consecutiva dos alunos do Estado na Olimpíada Brasileira de Matemática das

Escolas Públicas; e em que solicita seja formulado voto de congratulações com a

referida  Secretaria  pela  conquista,  por  aluno  da  rede  pública  de  ensino,  da  1ª

colocação no resultado geral do vestibular da UFMG. É aprovado o relatório da visita

desta Comissão ao Cetec realizada em 29/3/2012, o qual segue publicado após as

assinaturas. Neste momento, a Presidência registra a presença do Sr. José Esteves

Pires Junior, ex-Vereador de Araxá. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Bosco, Presidente – Duarte Bechir – Sebastião Costa.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Local visitado: Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec

Apresentação

A requerimento  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  a  Comissão  de  Educação,

Ciência e Tecnologia visitou, no dia 29/3/2012, a Fundação Centro Tecnológico de

Minas Gerais – Cetec –, com o objetivo de conhecer a estrutura do local.

Participaram  da  visita  os  Deputados  Bosco,  Carlin  Moura  e  Paulo  Lamac.  Os

parlamentares  foram  acompanhados  pelos  Srs.  Marcílio  César  de  Andrade,

Presidente do Cetec;  Olavo Machado, Presidente da Federação das Indústrias do

Estado  de  Minas  Gerais  –  Fiemg  –;  Lúcio  José  de  Figueiredo  Sampaio,  Diretor

Regional  do Serviço Nacional  das Indústrias  – Senai  –;  Antônio  Macedo Ferreira,

Consultor Técnico de Planejamento e Gestão do Cetec; e Sérgio Eduardo Araújo, do

Núcleo de Assuntos Legislativos da Fiemg.

Relato

O Cetec tem por objetivo promover o desenvolvimento de pesquisas e estudos, o

intercâmbio de conhecimento técnico-científico, a prestação de serviços tecnológicos

e  a  formação  de  novos  profissionais  da  área  de  ciência  e  tecnologia.  A visita  à

Fundação  é  decorrente  da  série  de  reuniões  que  estão  sendo  realizadas  pela

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia a requerimento dos Deputados Adelmo

Carneiro  Leão  e  Carlin  Moura,  com  a  finalidade  acompanhar  a  implantação  do

convênio  de  cooperação,  firmado em 19/5/2011  entre  o  Cetec  e  o  Senai,  com a

anuência da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes

– e a Fiemg. O acordo visa à modernização do Cetec, para que seja reforçada sua

excelência  como  centro  de  atendimento  à  demanda  de  setores  empresarias  e

industriais.

Inicialmente, os parlamentares acompanharam uma apresentação do Presidente do

Cetec, que informou que a instituição fez 40 anos em 21/3/2012 e que sua trajetória
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inclui projetos significativos, como a inspeção das obras e a montagem industrial da

planta da Fiat em Betim. Segundo ele, a Fundação está trabalhando nas áreas de

tecnologias  mineral,  metalúrgica,  química,  ambiental  e  de  materiais,  informação

tecnológica, biotecnologia, metrologia e ensaios.

O Presidente da Fiemg informou que existem no Estado cerca de 130 mil indústrias,

das  quais  126 mil  são pequenas  e  microempresas,  que geram cerca  de  442 mil

empregos (33% do total), e 4 mil são empresas de médio e grande porte, que geram

890 mil empregos (67% do total).

Ressaltou ainda que a baixa formação de doutores no Brasil  vem dificultando o

desenvolvimento  de  pesquisas  avançadas.  Com  base  em  números  de  2011  da

Academia  Brasileira  de  Ciência,  ele  informou  que,  para  cada  grupo  de  100  mil

habitantes, 1,4 tem titulação de doutor, enquanto na Suíça essa proporção é de 23 e

na Alemanha, de 15,4.

No que concerne aos salários dos profissionais da área de tecnologia, informou

que,  enquanto  o  auxiliar,  o  técnico,  e  o  pesquisador  do  Cetec  recebem,

respectivamente, R$580,00, R$1.070,00 e R$2.600,00, os empregados do sistema

Senai, que desempenham funções similares, recebem, respectivamente, R$1.200,00,

R$2.900,00 e R$5.200,00.

Por  fim,  apresentou  imagens  das  dependências  do  Cetec,  antes  e  depois  da

implantação  do  convênio,  demonstrando,  de  forma  clara,  que  vários  locais  da

instituição  se  encontravam  em  situação  precária  ou  de  abandono  e  que  foram

reformados e revitalizados. Com o investimento de R$4.000.000,00 pelo Senai, foram

realizadas  as  seguintes  obras:  limpeza  do  câmpus;  cercamento  do  terreno;

construção  da  recepção  e  da  sala  de  segurança;  construção  do  estacionamento

coberto  com  capacidade  para  250  carros;  reforma  ou  instalação  de  rede  de

distribuição elétrica, casa de medição e transformadores; instalação de sistema de

proteção  contra  descargas  atmosféricas;  instalação  do  sistema  de  prevenção  e

combate do depósito de combustíveis; reforma das instalações sanitárias do prédio

principal; reforma das copas; instalação de bebedouros; e instalação de guarda-corpo

e corrimão nas escadas.

Após as apresentações, os  parlamentares deram início à visita aos espaços do
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centro  tecnológico,  oportunidade  em  que  puderam  conhecer  os  laboratórios  de

análise de traços metálicos e o de ensaio de motores.

Conheceram, ainda,  o Centro Suíço de Eletrônica e Microtecnologia do Brasil  –

Csem  Brasil  –,  centro  privado  sem  fins  lucrativos  de  pesquisa  aplicada  e

desenvolvimento  criado  em  2006  e  especializado  em  microtecnologias  e

nanotecnologias,  engenharia  de  sistemas,  microeletrônica  e  tecnologias  de

comunicação. Em razão de acordo de cooperação firmado entre o Csem Brasil,  o

governo do Estado e o Imperial College London, foram investidos R$7.000.000,00 na

construção de infraestrutura para pesquisa, projeto e fabricação de dispositivos em

eletrônica orgânica e impressa. Também colaboram com o Csem Brasil, entre outras,

a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG –, a Universidade de São Paulo –

USP –, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Esse centro

tem experiência em mais de 1.000 projetos e tem mais de 700 patentes acumuladas.

Conclusão

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia constatou que a parceria entre o

Cetec e  o  Senai  ocorreu  em momento  oportuno,  já  que o  Estado passa por  um

processo de desindustrialização e os projetos elaborados no Cetec podem contribuir

para a recuperação do setor. Constatou ainda que o convênio vai imprimir dinamismo

ao  centro  tecnológico,  possibilitando  que  as  indústrias  mineiras  se  tornem  mais

competitivas. Por fim, constatou também que os investimentos iniciais do Senai estão

recuperando e modernizando a estrutura física do Cetec.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Bosco, Presidente – Carlin Moura – Duarte Bechir.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/4/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, João Vítor Xavier e Romel Anízio, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o  recebimento  de  ofício  do  Deputado  João  Vítor  Xavier,  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”  de  5/4/2012.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  para  as  quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projeto  de

Resolução nº 2.992/2012 , em turno único (Deputado Zé Maia); Projetos de Lei nºs

406/2011, 2.782, 2.917 e 2.959/2012 (Deputado Doutor Viana); 2.784, 2.907, 2.918 e

2.958/2012  (Deputado  João  Vítor  Xavier);  2.915  e  2.961/2012  (Deputado  Romel

Anízio);  2.916,  2.919  e  2.960/2012  (Deputado  Gustavo  Perrella);  1.035/2011

(Deputado  Ulysses  Gomes)  e  2.593/2011  (Deputado  Antônio  Júlio),  no  1º  turno.

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

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

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  aprovação,  em  turno  único,  do

Projeto  de  Resolução nº  2.914/2012  e  pela  rejeição do Substitutivo  nº  1 (relator:

Deputado  Zé  Maia).  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Antônio  Júlio.  Após

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

aprovação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 2.992/2012 (relator: Deputado

Zé Maia); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.782/2012 com a

Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Doutor

Viana); 2.907 e 2.918/2012 (relator: Deputado João Vítor Xavier), 2.915/2012 (relator:

Deputado Romel Anízio); 2.916/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Doutor Viana, em virtude de redistribuição);

2.917/2012 (relator: Deputado Doutor Viana) e 2.919/2012 (relator: Deputado Romel

Anízio, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Os Deputados Doutor Viana, João Vítor Xavier, Romel Anízio

e  Lafayette  de  Andrada  retiram-se  da  reunião.  Verificando,  de  plano,  a  falta  de

quórum regimental para apreciação dos Projetos de Resolução nºs 2.989 a 2.991 e

2.993/2012, o Presidente convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.
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Romel Anízio, Presidente - João Leite - Ulysses Gomes - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/4/2012

Às 14h41min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette  de

Andrada,  Gilberto  Abramo  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  Deputado  Deiró

Marra,  por  indicação  da  Liderança do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara

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

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

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

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

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

a seguir: Projetos de Lei nºs 706, 920, 973, 1.511, 1.626, 1.838, 1.964, 2.121, 2.180,

2.300, 2.457 e 2.495/2011 (Deputado Gilberto Abramo) e 2.607, 2.723, 2.747, 2.750,

2.751,  2.754,  2.756,  2.763,  2.769,  2.771,  2.780  e  2.801/2012  (Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 706, 920, 973, 1.511, 1.626, 1.838, 1.964, 2.121, 2.180,

2.300, 2.457, 2.495, 2.607, 2.723, 2.747, 2.750, 2.751, 2.754, 2.756, 2.763, 2.769,

2.771, 2.780 e 2.801/2012, que receberam parecer por sua aprovação. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/4/2012

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado André quintão, declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura

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

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

votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado o requerimento do Deputado André Quintão em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ -, ao Procurador-

Geral da República e ao Advogado-Geral da União pedido de providências para a

reversão da decisão prolatada pela 3ª Seção do STJ, que relativizou a presunção de

violência  no  caso de crime de estupro  de menores.  A requerimento do Deputado

Duarte  Bechir,  aprovado  pela  Comissão,  é  adiada  a  votação do  requerimento  do

Deputado  André  Quintão  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  desta

Comissão  com  a  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  para

debater  em  audiência  pública  questões  afetas  à  erradicação  do  trabalho  infantil.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2012.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/4/2012

Às 10h15min, comparece no Colégio São Paulo da Cruz o Deputado Célio Moreira,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião, e nos termos do inciso III do art.

120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada

por  aprovada  e  a  subscreve.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a

debater  as  medidas  que  minimizem  os  riscos  de  acidentes  de  trânsito  nas

proximidades do Colégio São Paulo da Cruz e interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  os  Srs.  Wanderley  Araújo  Porto  Filho,  Secretário  Adjunto  de

Administração Municipal Regional - Barreiro, representando o Sr. Márcio Araújo de
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Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Weslei Alves Rodrigues, Gerente de

Ação Regional Barreiro Oeste da Bhtrans, representando o Sr. Ramon Victor César,

Diretor-Presidente da Bhtrans;  Carlos  Alberto Gonçalves Cotta,  Diretor  do Colégio

São Paulo  da Cruz;  Cláudio Henrique de Mello,  Diretor  Tesoureiro do  Movimento

Comunitário  da  Seara,  e  da  Sra.  Denise  Maria  Pereira  de  Castro,  Secretária

Executiva  do  Conselho  Regional  de  Transporte  e  Trânsito  do  Barreiro,  que  são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Deputado  Célio  Moreira,  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.  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 abril de 2012.

Célio Moreira, Presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/4/2012

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Lafayette de Andrada, Rogério Correia, Gustavo Valadares (substituindo o Deputado

Neider Moreira, por indicação da Liderança do BTR) e Tiago Ulisses (substituindo o

Deputado  Délio  Malheiros,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da

supracitada Comissão.  Havendo número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Ivair

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

Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

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

parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Charles  André  Silveira  Dias,  Presidente  da  122ª

Subseção da OAB-MG (5/4/2012), e Hernani Borges Sampaio, Presidente da 178ª
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Subseção da OAB-MG (5/4/2012). O Presidente acusa o recebimento das seguintes

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

700/2011,  em  1º  turno  (Deputado  Délio  Malheiros),  2.311/2011,  em  turno  único

(Deputado Ivair Nogueira), e 2.745/2011, em 1º turno (Deputado Bonifácio Mourão).

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

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

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 675/2011 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator:  Deputado Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição).  Na fase de

discussão  do  parecer  do  relator,  Deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  virtude  de

redistribuição), que conclui pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.354/2011, no 1º turno,

o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Rogério Correia. O parecer sobre

o Projeto de Lei nº 2.745/2011, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de

solicitação  de  prazo  regimental  pelo  relator,  Deputado  Lafayette  de  Andrada  (em

virtude  de  redistribuição).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 2.718, 2.750, 2.838, 2.874 e 2.896/2012. Passa-se à 3ª Fase

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

da  Comissão.  São  recebidos  pela  Presidência,  para  posterior  apreciação,

requerimentos dos Deputados Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para debater a situação em que se encontra a Superintendência

Regional de Ensino do Município de Janaúba; Sargento Rodrigues em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para debater a não implementação de

direitos  conquistados  pelos  servidores  do  Poder  Judiciário,  especialmente  os

garantidos pela Lei Complementar nº 105/2008; a falta de indexação do índice da

data-base do ano de 2012; o corte de pontos dos grevistas da segunda instância e as

promoções verticais atrasadas; Duarte Bechir em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para debater as dificuldades enfrentadas pelas administrações

públicas municipais para a liberação de recursos federais junto à Caixa Econômica

Federal, e Ivair Nogueira em que solicita seja encaminhado ofício ao Secretário de
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Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  de  Minas  Gerais,  solicitando

informações  sobre  a  revogação  da  Lei  Municipal  nº  2.445/2012,  de  Machado.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião desta Comissão

com  a  direção  da  Copasa-MG para  buscar  esclarecimentos  sobre  o  contrato  de

parceria  público-privada  para  ampliação  e  operação  do  sistema  Rio  Manso,

apresentado pela empresa, convidando,  também, a representação do Sindágua; e

Neider  Moreira  e  Rogério  Correia  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  de

audiência pública para debater o fechamento dos postos fiscais e o esvaziamento ou

fechamento  das  administrações  fazendárias  do  Estado.  Cumprida  a  finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia 18, às 14h45min,

para apreciar o Projeto de Lei nº 2.745/2011, em 1º turno, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Neider  Moreira  -  Lafayette  de  Andrada  -  Rogério

Correia.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/4/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Wilson Batista e Luiz Henrique (substituindo este ao Deputado Neider Moreira,

por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  Deputado Doutor  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 discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 74/2011, que tramita na

Câmara  dos  Deputados  e  cria  a  carreira  de  Cirurgião-Dentista  de  Estado.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Deputados

Federais Mendonça Prado, Dr. Grilo eGeraldo Thadeu, e os Srs. Arnaldo de Almeida

Garrocho, Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, Lívio
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de Barros Silveira, Presidente da Associação Brasileira de Odontologia (seção Minas

Gerais),  Newton  Miranda  de  Carvalho,  Presidente  da  Associação  Brasileira  de

Odontologia (Nacional), Eduardo Carlos Gomide, Presidente da Comissão Estadual

de  Convênios  e  Credenciamentos  de  Minas  Gerais  e  Diretor  de  Convênios  e

Credenciamentos  do  Sindicato  dos  Odontologistas  do  Estado  de Minas  Gerais,  e

Vereador  Bruno  Miranda,  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Luiz  Henrique,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

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

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente – Hely Tarquínio – Doutor Wilson Batista.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/4/2012

Às  10h8min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Almir  Paraca,

Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  Deputado  Glaycon  Franco,  por  indicação  da

Liderança  do  BTR),  Gustavo  Valadares  (substituindo  o  Deputado  João  Leite,  por

indicação da Liderança do BTR) e Juninho Araújo (substituindo o Deputado Sebastião

Costa, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Está

presente  também  a  Deputada  Rosângela  Reis.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Almir  Paraca,  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 debater o

Projeto de Lei nº 2.893/2012, de autoria da Deputada Rosângela Reis, que altera a

Lei nº 19.091, de 30/7/2010, e comunica o recebimento da seguinte correspondência,
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publicada no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre parênteses: das

Sras. Adriana Rigon Weska, Diretora de Desenvolvimento de Rede de IFES; Renata

Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão; Maria Coeli Simões Pires,

Secretária de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais (10/4/2011); e dos Srs.

Isnard Monteiro Horta, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano (10/4/2011)

e  Camilo  Fraga  Reis,  Diretor-Geral  da  Agência  de  Desenvolvimento  da  RMBH

(5/9/2011). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Iasminy  Tanure,  Superintendente  de  Habitação  de  Interesse  Social,

representando o Sr. Bilac Pinto, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política  Urbana;  Ângela  Porto,  especialista  na  Legislação  do  Fundo  Estadual  de

Habitação, e Letícia D'Ércoli Rodrigues de Oliveira, Procuradora Jurídica, ambas da

Cohab;  e  Ivone  Eduardo,  Presidente  da  Associação  dos  Moradores  do  Bairro

Residencial Paraíso; e os Srs. Benedito Sérgio de Resende, Diretor-Presidente da

Minas Gerais  Participações –  MGI  –;  Joaquim Correia  de  Melo (kim),  Prefeito  do

Município  de  Santana  do  Paraíso;  José  Roberto  Gariff  Guimarães,  Prefeito  do

Município  de  São  José  do  Goiabal;  Manoel  do  Nascimento  Assis,  Presidente  da

Câmara Municipal de Santana do Paraíso; José Carlos Mateus, representante dos

mutuários da ex-Minascaixa no Município de Marliéria; e Adriano Oliveira, Assessor

da Secretaria Extraordinária de Gestão Metropolitana da Agência de Desenvolvimento

da RMBH, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra  à  Deputada Rosângela  Reis,  autora  do  requerimento  que deu origem  ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende 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 787/2011 e 2.704, 2.705 e 2.824/2012. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.
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Sala das Comissões, 19 de abril de 2012.

Glaycon Franco, Presidente – Duarte Bechir – Maria Tereza Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 862/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Creche Novo Lar, com sede no Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 862/2011 pretende declarar de utilidade pública a Creche Novo

Lar, com sede no Município de Ipatinga, pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos,  constituída  em  1997  com  o  escopo  de  prestar  assistência  ao

desenvolvimento do menor carente.

Com esse propósito, a instituição atende crianças carentes na faixa etária de zero a

cinco anos,  em período integral,  e  até os 14 anos, oferecendo atividades sociais,

culturais e pedagógicas. Além disso, protege a saúde da família, da maternidade, da

infância e da velhice; presta assistência educacional e profissional; desenvolve cursos

para  a  integração  de  seus  assistidos  no  mercado  de  trabalho;  e  promove  a

recuperação e o desenvolvimento de pessoas dependentes de drogas.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  realizado  pela  Creche  Novo  Lar,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 862/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.470/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Escola Profissionalizante Tenente Oswaldo Machado – Eptom –,

com sede no Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

que apresentou.

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  1.470/2011 pretende declarar  de utilidade pública  a Escola

Profissionalizante Tenente Oswaldo Machado – Eptom –, com sede no Município de

Ipatinga, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

a luta pela universalidade do atendimento na área de educação.

Com esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  programa de  aprendizagem  e  de

apoio  socioeducativo,  sempre  em  consonância  com  a  legislação  vigente,

especialmente  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Além  disso,  realiza

atendimento e presta assessoramento a seus beneficiados.

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

Justiça,  tem  como finalidade  alterar  a  denominação  da  entidade  para  Núcleo  de

Atendimento e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens – Eptom –, em decorrência

de decisão da assembleia geral extraordinária de 31/5/2011.

Tendo  em  vista  o  trabalho  humanitário  realizado  pela  mencionada  instituição,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.470/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.829/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Geraldo de Assis Toledo, com sede no

Município de Bocaina de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.829/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Geraldo de Assis Toledo, com sede no Município de Bocaina de Minas,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1997.

A instituição tem como finalidade construir um hospital para a proteção da saúde da

família,  da  maternidade,  da  infância  e  da velhice;  divulgar  a  cultura  e  o  esporte;

orientar  sobre  a  proteção  do  meio  ambiente;  combater  a  fome  e  a  pobreza;  e

promover a habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  realizado  pela  Associação,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.829/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.944/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Aposentados por Invalidez – Adapi –, com sede

no Município de Ipatinga.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.944/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Aposentados por Invalidez – Adapi –, com sede no Município de Ipatinga, pessoa

jurídica de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por  escopo a defesa dos

direitos e interesses de seus associados.

Com esse propósito, a instituição realiza atividades para integrar à comunidade os

aposentados  por  invalidez,  por  meio  de  eventos  como  encontros,  seminários  e

oficinas; promove cursos de qualificação profissional para a geração de trabalho e

renda, defende melhores condições de saúde e educação complementar gratuita e

incentiva práticas culturais, esportivas e de lazer. Além disso, fomenta a proteção ao

meio ambiente e ao patrimônio artístico, histórico, turístico e paisagístico.

Tendo em vista o importante trabalho realizado pela Adapi, consideramos meritória

a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.944/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.951/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Instituto de Promoção Artística, Cultural e de Desenvolvimento do

Estado de Minas Gerais - Ipacdemg -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.951/2012 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Promoção Artística,  Cultural  e  de  Desenvolvimento  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Ipacdemg –,  com  sede  no  Município  de  Teófilo  Otôni,  pessoa  jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo prestar assessoramento na área da

assistência  social  e  defender  a  participação  da  sociedade  na  área  da  educação

profissionalizante.

Com esses propósitos, a instituição apoia a defesa da família, da maternidade, da

infância,  dos  adolescentes  e  dos  idosos;  prepara  os  jovens  para  o  mercado  de

trabalho; ampara crianças e adolescentes carentes e com deficiência, facilitando sua

integração à vida comunitária; fomenta atividades de formação humana e científica,

incentivando a organização participativa da comunidade; promove o desenvolvimento

rural e o fortalecimento da agricultura familiar.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  realizado  pelo  Ipacdemg,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.951/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.934/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Creche Infantil  Os Três Porquinhos, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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  2.934/2012 pretende declarar  de utilidade pública a Creche

Infantil  Os  Três  Porquinhos,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1996.

A instituição tem por escopo o atendimento de crianças de zero a seis anos de

idade, com a possibilidade de estender esse atendimento até os 14 anos, oferecendo

a primeira etapa da educação básica e buscando o desenvolvimento integral de seus

assistidos,  em  seus  aspectos  físico,  psicológico,  intelectual  e  social,  de  forma  a

complementar a ação da família.

Tem ainda por finalidade lutar por melhoramentos na comunidade e pela realização

de  atividades  sociais  e  econômicas  que  proporcionem  o  desenvolvimento  da

localidade.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  realizado  pela  Creche  Infantil  Os  Três

Porquinhos, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.934/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.952/2012

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Resgate e Cuidados Animais – Arca –, com sede no

Município de Janaúba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.952/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Resgate  e  Cuidados  Animais  –  Arca  –,  com  sede  no  Município  de  Janaúba,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa

dos animais e do meio ambiente.

Com esse propósito, a instituição promove campanhas educativas sobre a posse

responsável de animais; reprime, com base na legislação vigente e com o apoio das

autoridades competentes, atos de abuso e crueldade contra animais; mantém abrigo

para animais abandonados, estimulando sua adoção; e fomenta a manutenção de

colônias de cães por redes de cuidadores.

Tendo em vista o importante trabalho realizado pela Arca, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.952/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Delvito Alves, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 29/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado e resultante do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 3.313/2009, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a obrigatoriedade da

informação do peso drenado em produtos embalados”.

A matéria foi  distribuída  às Comissões de Constituição e Justiça,  de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à proposição o

Projeto de Lei n.º 1.360/2011, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº

5.061/2010, por apresentar conteúdo semelhante.

A Comissão de Constituição e Justiça solicitou que o projeto fosse baixado em

diligência à Secretaria de Estado de Saúde.  Após a manifestação desse órgão, a
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Comissão,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que propôs.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em análise de mérito,

opinou pela aprovação do projeto, com essa emenda.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para análise da repercussão financeira, nos

termos do art.100,  combinado com o art.102,  inciso VII,  alínea “d”,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto em pauta dispõe que os produtos embalados, aos quais é adicionado

líquido para conservação, deverão apresentar informação do peso drenado, impressa

na embalagem em caracteres com o mesmo destaque dos utilizados para informar o

peso líquido. Esclarece-se que o peso drenado corresponde à quantidade do produto,

excluindo-se  a  embalagem  e  qualquer  líquido  adicionado  como  solução,  caldo,

vinagre, azeite, óleo ou suco de fruta e hortaliça.

O autor, a título de justificação, alega que não consta nas embalagens informação

sobre o peso drenado. O consumidor pensa que está levando,  por  exemplo,  dois

quilogramas  de peixe  quando,  de  fato,  grande parte  do  peso se  deve ao líquido

utilizado  para  conservação.  A  divulgação  isolada  do  peso  líquido  não  é  uma

informação  útil  e  acaba  ludibriando  os  consumidores.  A medida  tem  por  objetivo

colocar o consumidor mineiro no mesmo patamar dos consumidores americanos e

europeus,  adequando  os  produtos  às  exigências  metrológicas  vigentes  naqueles

mercados.

A Secretaria de Estado de Saúde, em resposta à mencionada diligência, observou

que o  projeto  de  lei  é  louvável  e de  grande relevância  para  a população,  porém

esclareceu que o assunto já se encontra regulamentado pela Agência Nacional de

Vigilância Sanitária – Anvisa –, por meio da Resolução RDC nº 259/2002.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou que a matéria é de competência

legislativa  concorrente  e,  como  não  foi  esgotada,  o  Estado  federado  tem  a

competência para suplementar as normas federais. Além disso, a Comissão propôs a

Emenda nº 1, para uniformizar a aplicação de penalidade, a qual acolhemos.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, nos termos do art. 100,
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combinado com o art. 102, inciso IV, alínea “b”, do Regimento Interno, qual seja, a

orientação e a educação do consumidor, considerou a proposição meritória.

Segundo a Comissão, embora realmente seja necessária a adição de líquido para a

conservação, a ausência de informação sobre o peso drenado induz o consumidor a

levar  uma  quantidade  do  produto  inferior  àquela  que  supõe.  Por  outro  lado,  as

empresas  têm  despesa  menor  e,  consequentemente,  lucro  acima  do  justo.  A

Comissão apontou, ainda,  a suspeita de haver fornecedores que, aproveitando da

necessidade  de  conservante,  agem  dolosamente,  adicionando  ao  produto  líquido

além do necessário – conduta tipificada no Código Penal como estelionato.

Já  no  âmbito  de  competência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, qual seja a análise da repercussão financeira da proposição, esta se

subdivide em duas vertentes.

A primeira  refere-se  à  repercussão  da  medida  nos  cofres  públicos.  De  plano,

constata-se que não há repercussão, visto que a proposição dispõe sobre matéria do

setor privado.

A  outra  vertente  refere-se  à  repercussão  financeira  do  projeto  na  sociedade.

Conforme mencionamos, a Comissão de mérito manifestou-se sobre os benefícios da

proposição para a população. A informação e conscientização do consumidor poderá

levá-lo  a  considerar  a  existência  do  líquido  e  rejeitar  os  produtos  inadequados,

fazendo  com  que  a  indústria  passe  a  oferecer  produtos  com  o  peso  efetivo  de

alimento adequado. Assim, o cidadão poderá adquirir  alimentos com menor custo.

Destarte, a repercussão financeira da proposição na sociedade é positiva.

Em relação ao projeto anexado, manifestamos, nos termos da Decisão Normativa

da Presidência nº 12, de 4/6/2003, do Regimento Interno, idêntico entendimento.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

29/2011 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Romel Anízio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ulysses Gomes - Gustavo

Perrella.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 256/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o

acesso  dos  portadores  de  deficiência  visual  aos  livros  didáticos  nas  bibliotecas

públicas.

Nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à proposição o

Projeto  de  Lei  nº  586/2011,  de  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  por  apresentar

conteúdo semelhante.

Foi a proposição originalmente distribuída às Comissões de Constituição e Justiça,

de Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em

decorrência  da  criação  da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência, foi a matéria redistribuída a essa Comissão, em substituição à Comissão

de Educação.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que propôs.

A Comissão de Defesa dos  Direitos  da  Pessoa com Deficiência,  em análise de

mérito, opinou pela aprovação do projeto na forma desse substitutivo.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para análise da repercussão financeira, nos

termos do art. 100, combinado com o art.102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em pauta, com os aperfeiçoamentos introduzidos pelo mencionado

substitutivo,  estabelece  que  o  Estado  apoiará  a  implementação  de  atendimento

especializado à pessoa com deficiência visual nas bibliotecas integrantes do Sistema

Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais.

Para atingir esse fim, ela estabelece que os órgãos estaduais, além de auxiliarem a

formação de acervos em braile e em meio eletrônico, fornecerão a orientação técnica

e  o  suporte  material  necessários  à  promoção  da  acessibilidade  e  orientarão  as

bibliotecas quanto ao correto aproveitamento dos recursos de informática. Caberá,
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ainda, a esses órgãos desenvolver rede de comunicação para integrar instituições

públicas e privadas que atuem na promoção do acesso da pessoa com deficiência

visual à cultura e à informação.

Quanto ao acervo, a proposição estabelece que ele deverá incluir obras de cunho

didático, obras literárias para o público infantil e adulto e periódicos, devendo atender

às necessidades educacionais, culturais, de informação e de lazer.

Relativamente aos programas de capacitação, o projeto prevê que neles constarão

conteúdos específicos para o atendimento à pessoa com deficiência visual.

O autor, a título de justificação, alega que a impossibilidade de acesso aos veículos

de comunicação escrita afeta a qualidade de vida do portador de deficiência visual.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  afirmou  que  o  Estado  Federado  tem

competência  para  legislar  sobre  a  matéria,  visto  que  se  trata  de  competência

legislativa concorrente. Acrescentou que o projeto está de acordo com a norma geral

sobre essa matéria, a Lei Federal nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional, a LDB.

Porém,  ao  analisar  o  projeto  de  lei  anexado,  a  Comissão  constatou  que  ele

reproduz o substitutivo aprovado na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

quando da análise do Projeto de Lei nº 636/2007, o qual, por sua vez, é resultante do

desarquivamento  do  Projeto de Lei  nº  2.637/2005. Verificando que tal  substitutivo

aperfeiçoa  o  projeto  em  tela,  a  Comissão,  para  incorporar  os  aperfeiçoamentos,

propôs  o  Substitutivo  nº  1  ao  projeto.  Nesse  aspecto,  seguimos  a  opinião  dessa

Comissão. O substitutivo suprime a fita cassete, hoje em desuso, como meio material

para o livro falado.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência argumentou que o

acesso  limitado  aos  veículos  de  comunicação  escrita  é  uma  das  mais  sérias

restrições  impostas  às  pessoas  com deficiência  visual,  o  que pode prejudicar  ou

mesmo  inviabilizar  a  sua  formação  educacional,  cultural  e  profissional.  Assim,

considerou necessária a instituição de políticas públicas que visem a garantir esse

acesso.  De acordo com a Comissão,  serviços oferecidos pelas  bibliotecas podem

propiciar meios eficazes de inclusão da pessoa com deficiência visual à vida ativa; o

contato com os livros em braile e em áudio e com os diversos recursos na área de
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informática hoje disponíveis propicia a esse público autonomia e independência. Por

esses motivos, considerou a proposição meritória, acolhendo o Substitutivo nº 1.

A  Comissão  esclareceu  que  “o  Sistema  Estadual  de  Bibliotecas  Públicas  é

composto  por  bibliotecas  mantidas  pelos  Municípios”.  Esclareceu  também  que  “o

Estado,  com  o  intuito  de  dar  suporte  aos  Municípios  no  funcionamento  e  no

aprimoramento  dos  serviços  oferecidos  pelas  bibliotecas,  mantém  programas  de

capacitação de recursos humanos, de distribuição de livros e outros”.

Já  no  âmbito  de  competência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, qual seja a análise da repercussão financeira da proposição, esta pode

ser vista por dois ângulos.

O primeiro  refere-se à repercussão financeira da  medida nos cofres  públicos.  A

proposição dispõe sobre uma política que poderá dar origem a um programa. Nessa

etapa  é  que  haverá  quantificação  de  metas  físicas  e  definição  de  dotação

orçamentária. Esse momento poderia ser entendido como o marco inicial efetivo das

despesas públicas, que deverão ser compatibilizadas com as receitas e as demais

despesas  públicas,  sem  prejuízo  do  equilíbrio  orçamentário.  “A priori”,  podemos

imaginar que não haveria óbice à implementação dessa política, tendo em vista o

pequeno  valor  a  ser  fixado  da  sua  despesa  ante  a  magnitude  do  orçamento  do

Estado.  Entendemos que se encontrará sem dificuldade fonte  para cobertura  das

despesas e que ela será facilmente incorporada à lei dos meios, mesmo porque o

valor  da despesa está em aberto,  ou seja, poderemos vir  a aprovar  uma dotação

orçamentária  maior  ou  menor,  de  acordo  com  as  disponibilidades  financeiras  do

Estado.

Corrobora essa afirmação de que as despesas para os cofres públicos estaduais

serão de pequeno valor a existência do Programa Nacional de Livros Didáticos, que

possibilita  a  distribuição,  em  áudio,  braile  e  MecDaisy,  desses  livros  e  dos

paradidáticos para a rede pública. A MecDaisy é uma ferramenta que transforma o

texto escrito em áudio, tornando possível ler qualquer texto contido no computador e

manusear o texto sonoro de maneira semelhante ao texto escrito. Isso é importante

para  o  acesso  a  obras  que  não  estão  disponíveis  em  braile.  A MecDaisy  está

disponível, gratuitamente, no portal do Ministério da Educação. Há, também, o Acervo
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Digital Acessível, com livros didáticos para os alunos com deficiência visual dos anos

finais da educação fundamental e do ensino médio, disponibilizado no espaço virtual

criado  pela  Universidade  de  Brasília.  Também  vale  relembrar  a  informação  da

Comissão  que  nos  antecedeu:  na  internet,  “há  várias  informações,  recursos  e

tecnologias que possibilitam à pessoa com deficiência visual acessar seus conteúdos,

como  livros  falados  disponibilizados  por  organizações  não  governamentais,

'softwares' de uso gratuito, como o Dosvox, e outras ferramentas, que, apenas com a

orientação correta e investimentos de custo reduzido, podem se tornar instrumentos

fundamentais para possibilitar aos deficientes visuais o acesso à informação. Além

disso, a produção em braile, que é mais onerosa, pode ser realizada com o apoio de

entidades privadas e conforme os recursos disponíveis”.

O outro ângulo refere-se ao impacto financeiro do projeto na sociedade, ou seja, o

seu  custo  social.  Conforme  demonstramos  detalhadamente,  o  custo  da

implementação da proposição é baixo e os benefícios, amplos. Assim, entendemos

que, sob esse ângulo, a matéria apresenta baixíssimo custo social.

Entretanto,  o  projeto  apresenta  grau  de  densificação  normativa  relativo  ao

estabelecer que o Estado “apoiará a implementação de atendimento especializado à

pessoa  com  deficiência  visual”,  ficando  postergadas  definições  quantitativas.  A

proposição,  nas  palavras  do  jurista  Canotilho,  não  se  enquadraria  em  “normas

concretas  de  decisão”,  sendo  a  sua  eficácia  prática  relativa.  Vale  lembrar  que  o

momento  em  que  os  parlamentares  podem  intervir  na  gestão  administrativa  do

Estado, com mais efetividade, é quando da tramitação das leis orçamentárias, por

meio da apresentação de emendas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 256/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Romel  Anízio,  Presidente  -  Gustavo  Perrella,  relator  -  Ulysses  Gomes  -  Dalmo

Ribeiro Silva.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 406/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  406/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  219/2007,  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade de implantação do acesso à internet para os alunos das escolas da

rede estadual.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,

Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça solicitou que o projeto fosse baixado em

diligência  à  Secretaria  de  Estado de Educação para  que esta  se  manifestasse a

respeito.  Após  estudo  da  nota  técnica  enviada  pela  Secretaria,  a  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  em  seu  exame preliminar,  concluiu  pela  juridicidade,  pela

legalidade e pela constitucionalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em análise de mérito, opinou pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1,  da Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda n° 1.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 406/2011 pretende assegurar o acesso à internet nas escolas da

rede  estadual  com  o  objetivo  de  facilitar  a  troca  de  informações  didáticas  e

pedagógicas  entre  as  escolas  e  oferecer  a  alunos  e  professores  alternativas  de

pesquisa e possibilitar-lhes o acesso a outras modalidades de educação e formação

cultural.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  ressaltou  que  a

matéria já havia sido apreciada no Projeto de Lei nº 219/2007. Naquela ocasião, essa

Comissão apresentou o Substitutivo n° 1, alterando a Lei nº 13.082, de 1998, que

“determina a criação de centros de informática nas escolas de ensino médio da rede

pública do Estado”.  A Comissão de Educação,  Ciência e Tecnologia,  que também
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apreciou a matéria naquela época, entendeu que a lei objeto da alteração sugerida

pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  já  não  estava  em  consonância  com  a

concepção  então  vigente  de  utilização  dos  recursos  de  informática,  devendo  ser

revogada. Para tanto, propôs o Substitutivo nº 2, para revogar a referida norma e

aprimorar a proposição. Dessa forma, ao analisar a proposição em tela, a Comissão

de  Constituição  e  Justiça  ratificou  os  argumentos  apresentados  por  ocasião  da

análise  do  Projeto  de  Lei  nº  219/2007,  concluindo pela  aprovação da matéria  na

forma  do  Substitutivo  n° 1,  que  reproduz  o  teor  do  Substitutivo  nº  2,  então

apresentado pela Comissão de Educação,  Ciência e Tecnologia.  Esse substitutivo

aprimora a proposição original e revoga a Lei nº 13.082, de 1998.

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em análise de mérito, ressaltou

que o Plano Decenal de Educação já estabelece a meta de prover todas as escolas

de computadores com acesso à internet e que a Secretaria de Estado de Educação é

contrária à aprovação do projeto em tela. Não obstante, a Comissão entendeu que o

projeto deveria prosperar, uma vez que a obrigatoriedade da oferta de equipamentos

e  programas  de  informática,  de  acesso  à  internet  em  todas  as  escolas  da  rede

estadual  e  a  garantia  de  recursos  materiais  e  humanos  à  manutenção  dos

equipamentos  e  à  orientação  técnica  dos  usuários  são  matérias  que  devem  ser

consolidadas em uma norma jurídica específica. Para a Comissão, “o compromisso

de  prover  a  conectividade  das  escolas  deve ser  mais  que uma meta  com prazo

determinado para acabar”. Assim, opinou favoravelmente à aprovação do Substitutivo

n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, mas pr opôs a Emenda n° 1, que torna

obrigatória também a oferta de orientação pedagógica para a conscientização dos

alunos sobre o uso responsável da internet.

Quanto à análise que cabe a esta Comissão, destacamos alguns aspectos.

Como já vem se pronunciando esta Comissão em matérias de cunho programático,

a Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

–, determina que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental

que acarretem aumento da despesa serão acompanhados de estimativa do impacto

orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  devam  entrar  em  vigor  e  nos  dois

subsequentes e  de  declaração do ordenador  da  despesa de que o  aumento tem
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adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  –  LOA –  e

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias –

LDO. O mesmo vale para os atos que criem ou aumentem despesas obrigatórias de

caráter continuado, que são aquelas despesas correntes  derivadas de lei,  medida

provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de

sua execução por um período superior a dois exercícios. Assim, visto que não foram

juntados  documentos  comprobatórios  da  origem dos  recursos necessários  para  a

implementação  das  medidas  propostas,  nem  a  estimativa  do  impacto  financeiro-

orçamentário  da  proposição,  esta  não  encontra  respaldo  legal  e  não  poderia

prosperar.

Por  outro  lado,  analisando  a  intenção  do  autor,  quer-se  promover  o  acesso  à

internet  nas  escolas  públicas  do  Estado.  A Secretaria  de  Estado  de  Educação

informou, em resposta à diligência desta Comissão, que, desde 2004, implementa,

em etapas, o projeto Escolas em Rede, que tem como objetivo a inclusão digital nas

escolas  públicas  de  Minas  Gerais.  Por  meio  desse  projeto,  a  referida  secretaria

estabeleceu  parceria  com  o  Ministério  da  Educação,  a  fim  de promover  inclusão

digital  e  fornecer  conectividade  para  as  escolas  estaduais.  Por  esse  motivo,  a

Secretaria  de  Estado  de  Educação  exarou  parecer  contrário  à  aprovação  da

proposição, pois “já possui como política educacional a promoção do acesso de seus

alunos e servidores à internet  por meio do projeto ‘Escolas  em Rede’:  projeto de

inclusão digital na escola pública de Minas Gerais”. Ainda de acordo com a Secretaria

de Estado de Educação, em 2009, 95% das escolas estaduais já se encontravam

conectadas à internet. Para que se efetive a universalização desse acesso, o Plano

Decenal de Educação estipulou como meta para os níveis e modalidades de ensino

em que o Estado atua prioritariamente – ensinos fundamental e médio, inclusive nas

modalidades jovens e adultos, indígena e quilombola e profissional – a implantação

de “laboratórios de informática conectados à internet, em até dois anos, em todas as

escolas, garantindo-se suporte técnico, manutenção e atualização dos equipamentos

e programas”.

Sem adentrar na seara jurídica do princípio da separação de Poderes, que veda

legislar sobre matérias administrativas, e em que pese ao argumento da Comissão de
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Educação,  Ciência e Tecnologia sobre a necessidade de consolidar  as  ações em

norma específica, é preciso lembrar que o objetivo de toda política é ter resultados

concretos e  positivos.  O fim de uma política é a solução de um problema;  é até

indesejável que ela seja perene, pois isso pode significar que o problema não está

sendo resolvido.

Assim, apesar de o Substitutivo n° 1, apresentado p ela Comissão de Constituição e

Justiça,  corrigir  parcialmente as  ilegalidades da matéria,  a criação de uma norma

específica  trazendo tais  obrigatoriedades não é  a forma pertinente  de  criação de

ações governamentais em nosso ordenamento jurídico. Ressaltamos que o momento

próprio para o legislador participar da elaboração de políticas públicas é aquele da

apreciação  do  PPAG  e  da  LOA nesta  Casa,  quando  se  pode,  de  fato,  criar  ou

modificar  políticas,  direcionando recursos  públicos  para  os  objetivos  almejados.  A

intenção do autor poderá ser mais bem aproveitada por meio desses instrumentos do

que pela aprovação de uma norma destituída de efeitos e, mais ainda, pela atuação

fiscalizadora e de monitoramento das políticas públicas em execução no Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 406/2011, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão d e Constituição e Justiça, com a

Emenda n° 2, a seguir apresentada, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de

Educação, Ciência e Tecnologia.

EMENDA Nº 2

Suprimam-se os arts. 1° e 2°.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Romel Anízio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ulysses Gomes - Gustavo

Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 615/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.994/2010,  “estabelece  diretrizes  para  a

formulação da política estadual de desenvolvimento do setor de petróleo e de gás
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natural no âmbito do Estado”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida, a Comissão de Minas e Energia emitiu parecer pela aprovação do projeto.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por  objetivo  estabelecer  “diretrizes  para  a

formulação da política estadual de desenvolvimento do setor de petróleo e de gás

natural”. São elas:

. a reversão de ganhos econômicos e sociais gerados pelas atividades do setor “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”;

. a redução dos impactos ambientais e sociais dessas atividades;

. a promoção do conhecimento sobre a matéria, com a finalidade de incentivar o

desenvolvimento tecnológico do setor.

Tais diretrizes orientam a definição dos seguintes objetivos:

. ampliar a formação de mão de obra para atender às necessidades do setor e criar

incentivos para atração de empresas;

. qualificá-las, de forma a aumentar sua competitividade;

. incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação desse setor e estimular a

maior utilização do gás natural no Estado;

.  promover  estudos  relativos  ao  impacto  ambiental  e  social  decorrente  das

atividades do setor;

. incrementar a infraestrutura de transportes para atender às demandas do setor e

organizar um núcleo de estudos sobre o tema.

Na  implementação  da  mencionada  política,  serão  atribuições  do  Estado,  entre

outras, a avaliação da possibilidade de criação de linhas de fomento e incentivos

fiscais destinados às empresas do setor, a avaliação da viabilidade de ampliação da

oferta de gás canalizado, além da adoção de medidas de adequação da infraestrutura
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às  demandas  do  setor,  para  que  o  Estado  se  torne  competitivo  na  atração  de

investimentos da cadeia produtiva do petróleo e do gás natural.

De  acordo  com  a  justificação  do  autor,  a  medida  proposta  visa  a  estimular  a

participação do Estado na cadeia produtiva do petróleo e do gás natural, de forma a

gerar emprego e renda.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a

matéria em exame está inserida no rol das competências concorrentes listadas no art.

24 da Constituição Federal. Observou ainda que a proposição estabelece diretrizes e

orientações  gerais  para  a  implementação  de  uma política  pública,  não  instituindo

normas  de  natureza  administrativo-programática,  que  é  atribuição  do  Poder

Executivo, e não contendo, portanto, vício de iniciativa.

A Comissão de Minas e Energia aprovou requerimento para que o projeto fosse

baixado em diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede

-, que, em resposta à Comissão, considerou as diretrizes propostas alinhadas com a

orientação do Executivo sobre o tema, manifestando-se favoravelmente à aprovação

da  matéria.  De  acordo  com  essa  Comissão,  a  implementação  de  uma  política

estadual voltada para o estímulo da cadeia produtiva do petróleo e do gás natural é

de fundamental importância para o Estado, uma vez que há perspectivas de vultosos

investimentos nessa cadeia, em virtude da descoberta de jazidas na camada “pré-

sal”.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar,  a  implementação  das  medidas  propostas  não  implica  despesas  para  o

erário,  tendo em vista  que  o projeto  se  limita  ao  estabelecimento de  diretrizes  e

objetivos para a atuação do Estado com vistas  a estimular  a cadeia produtiva do

petróleo e do gás.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

615/2011.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Romel  Anízio,  Presidente  -  Gustavo  Perrella,  relator  -  Ulysses  Gomes  -  Dalmo

Ribeiro Silva.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 732/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe “institui

o Sistema Estadual para Prevenção e Alerta de Catástrofes e Desastres Naturais”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável emitiu parecer pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  tem  por  objetivo  criar  um  Sistema  Estadual  para

Prevenção e Alerta de Catástrofes. Para tanto, autoriza o Poder Executivo a constituir

o Fundo Estadual Anticatástrofes, estabelecendo fontes de recurso e a composição

de seu grupo coordenador, e cria a Diretoria de Prevenção e Alerta de Desastres

Naturais, entre outras providências.

O autor, em sua justificação, afirma que o projeto de lei pretende dotar o Estado de

mecanismos  para  a  prevenção  de  catástrofes,  identificando  áreas  ameaçadas  e

realizando levantamentos geológicos para detectar os terrenos com probabilidade de

deslizamento e riscos iminentes.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  a  matéria  é  de  iniciativa

privativa do Governador do Estado, já que a Lei Complementar nº 91, de 2006, exige

que a norma instituidora  do  fundo defina  o  órgão gestor  e o  grupo  coordenador,

ambos pertencentes à estrutura do Poder Executivo. Desse modo, uma vez que tais

dispositivos  do  projeto  de  lei  são  inconstitucionais,  a  Comissão  apresentou  o

Substitutivo nº 1, com vistas a efetuar as correções necessárias.

Em  sua  análise  de  mérito,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  considerou  que  Minas  Gerais  já  dispõe  de  um  sistema  estadual  de

defesa civil estabelecido e operante. Além disso, informou que, a pedido da Comissão
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de Constituição e Justiça, a proposição foi baixada em diligência à Coordenadoria

Estadual de Defesa Civil – Cedec –, mas a resposta à diligência somente chegou a

esta Casa quando o projeto de lei já estava sendo apreciado pela Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Dessa forma, a Comissão apresentou o

Substitutivo nº 2, com vistas a incorporar as medidas propostas pela Cedec.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a

implementação  das  medidas  constantes  tanto  no  projeto  original  quanto  no

Substitutivo n° 1 impactaria o orçamento do Estado.  Tais medidas devem atender às

exigências constantes na Lei Complementar nº 101, de 2000, motivo pelo qual não

podem ser aprovadas. Desse modo, opinamos pela aprovação do Substitutivo nº 2

que apenas determina a criação de fundo e de centro de estudos e pesquisas, mas

não os cria, não havendo, portanto, impacto para o Erário.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 732/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado

pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Romel  Anízio,  Presidente  -  Gustavo  Perrella,  relator  -  Ulysses  Gomes  -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 746/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe cria a Política

Estadual sobre os Cuidados com a Saúde em Relação ao Uso do Computador e dá

outras providências.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Educação, Ciência

e Tecnologia emitiu parecer pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2,

que apresentou.
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Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame propõe a criação de política estadual com o objetivo de

orientar os estudantes das escolas públicas estaduais de ensino fundamental e médio

sobre os cuidados com a saúde em relação ao uso do computador.

O autor,  em sua justificação,  afirma que  a  proposta  visa  proteger  a saúde  dos

jovens que passam muitas horas utilizando o computador, colocando em risco sua

saúde visual, sua postura e a funcionalidade de seus membros.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto de lei  em análise

estabelece, de forma minudenciada, ações inerentes à atividade do Poder Executivo,

ferindo,  assim,  o princípio  da  separação de Poderes.  Sendo assim,  apresentou o

Substitutivo nº 1, que retira do texto do projeto os dispositivos que preveem ações

meramente  administrativas  e  aqueles  que definem competências  específicas  para

órgãos do Poder Executivo; e estende as ações do poder público a toda a sociedade,

deixando de limitá-las aos estudantes de escolas públicas.

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em sua análise de mérito, afirmou

que já existem muitas publicações técnicas e educativas que versam sobre o tema,

considerando  desnecessário  o  dispêndio  de  recursos  públicos  para  a  criação  de

cartilhas.  Ressaltou  a  necessidade  de  ampliação  do  escopo  da  Semana  da

Conscientização proposta no Substitutivo nº 1, de modo a incluir outros equipamentos

de transmissão de dados de uso pessoal abarcados pelos termos “novas tecnologias

de informação e comunicação”. Por essa razão, apresentou o Substitutivo nº 2.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a

implementação das medidas constantes no projeto original resultaria em custos para

o  erário  na  criação  e  disponibilização  de  cartilhas.  No  entanto,  os  substitutivos

apresentados  não  implicam  despesas  para  o  erário,  pois  contêm  enunciado  de

caráter  meramente  genérico  com  vistas  a  instituir  a  Semana  de  Conscientização

sobre o uso adequado das novas tecnologias de informação e comunicação. Como o

projeto de lei original contém dispositivos que ultrapassam a competência legislativa e



1011
____________________________________________________________________________

o Substitutivo nº 2 aperfeiçoa o conteúdo do substitutivo anterior, opinamos por sua

aprovação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

746/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia, ficando prejudicado o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Romel Anízio, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Perrella.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.035/ 2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei n° 1.752/2007, a proposição em epígr afe pretende instituir a Política

Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Regional

da Zona da Mata e dá outras providências.

Foi o projeto distribuído, no presente turno, às Comissões de Constituição e Justiça

–  CCJ  –,  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 173, § 2°, do Regimento Interno,  foi anexado à proposição o

Projeto de Lei n° 1.465/2011, por apresentar conteú do semelhante.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1,

que apresentou.

A Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  em  análise  de

mérito, opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão

de Constituição e Justiça.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei n° 1.035/2011 é resultado de desar quivamento do Projeto de Lei n°

1.752/2007.  Este,  por  sua  vez,  era  uma  versão  reduzida  do  Projeto  de  Lei  n°

431/2007, fruto do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.319/2003, de autoria do

Deputado Leonardo Moreira, que criava o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do

Comércio  Exterior  do  Aeroporto  Regional  da  Zona  da  Mata  e  dava  outras

providências. O Projeto de Lei n° 1.465/2011, anexa do a esta proposição, é idêntico

aos Projetos de Lei nºs 431/2007 e 1.319/2003. Vale registrar que o Projeto de Lei n°

431/2007  foi  considerado  antijurídico,  inconstitucional  e  ilegal  pela  Comissão  de

Constituição e  Justiça,  tendo sido,  em seguida,  retirado de tramitação pelo  autor.

Desse modo, a matéria não é nova, já vem sendo discutida há várias legislaturas.

O  Projeto  de  Lei  n° 1.035/2011  “institui  a  Política  Estadual  de  Apoio  ao

Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Regional da Zona da Mata e dá

outras providências”, com o objetivo de consolidar a região da Zona da Mata como

polo de desenvolvimento e de negócios relacionados com o comércio exterior,  por

meio do aproveitamento da infraestrutura do referido aeroporto.

Para isso, o projeto atribui ao Poder Executivo as seguintes competências: apoiar a

criação  de  centros  de  prestação  de  serviços  na  movimentação,  distribuição  e

armazenagem  de  mercadorias;  facilitar  a  realização  dos  transportes  multimodal,

intermodal e de transbordo e a utilização, consolidação e desconsolidação de cargas;

incentivar a criação de parque industrial voltado para a indústria não poluente de alta

tecnologia  e  de  produtos  de  grande  valor  agregado;  promover  o  incremento  de

operações de importação e exportação de mercadorias e da prestação de serviços,

com  utilização  do  transporte  aéreo  pelo  Aeroporto  Regional  da  Zona  da  Mata;

incentivar  o  desenvolvimento  ordenado  dos  Municípios  situados  no  entorno  do

aeroporto, orientando-os para a instalação de empresas dedicadas às atividades do

comércio exterior, de cargas e serviços e atividades complementares a estas; atrair

empresas seguradoras, de entrega de encomendas, de transporte e de turismo para

o entorno do aeroporto; criar incentivos para os setores hoteleiro e de alimentação;

promover  a  criação  ou  ampliação  de  terminais  de  carga.  O  Projeto  de  Lei  n°

1.465/2011,  anexado  à  proposição,  além  de  atribuir  tais  competências  ao  Poder
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Executivo, dispõe também sobre a concessão de incentivos e benefícios fiscais.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em análise preliminar,  apontou vícios de

inconstitucionalidade na proposição,  uma vez que é vedado instituir  programa por

iniciativa  legislativa.  Conforme asseverou,  “tem  sido  frequente  a  apresentação de

projetos de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre a criação de política, como

forma de superar o obstáculo constitucional de instituição de programa por iniciativa

legislativa. Para tanto, é utilizado um expediente bastante simples: evita-se o termo

'programa', para não macular o projeto com o vício de inconstitucionalidade”. Assim, a

fim  de retirar  da  proposição as  medidas que incidem em tais  vícios,  a Comissão

apresentou o Substitutivo n° 1, que reuniu os dois projetos, evitando criar obrigações

diretas ao Poder Executivo, elencando as competências mencionadas como objetivos

gerais a serem alcançados e determinando a realização de estudos de viabilidade

dos incentivos e benefícios fiscais propostos.

A Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  em  análise  de

mérito,  entendeu que a  matéria  é  procedente,  sendo  importante  a  elaboração de

instrumentos visando à industrialização e ao desenvolvimento da mencionada região,

que apresenta grande potencialidade.

Quanto à análise que cabe a esta comissão, destacamos alguns aspectos.

Como já se pronunciou esta Comissão quando da análise da matéria em 2003, a

Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, Lei de Re sponsabilidade Fiscal – LRF –,

determina que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que

acarretem  aumento  da  despesa  serão  acompanhados  de  estimativa  do  impacto

orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  devam  entrar  em  vigor  e  nos  dois

subsequentes e  de  declaração do ordenador  da  despesa de que o  aumento tem

adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  –  LOA –  e

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias –

LDO. O mesmo vale para os atos que criem ou aumentem despesas obrigatórias de

caráter continuado, que são aquelas despesas correntes  derivadas de lei,  medida

provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de

sua execução por um período superior a dois exercícios.

A LRF também determina que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício
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de  natureza  tributária  das  quais  decorra  renúncia  de  receita  deverão  estar

acompanhadas de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes e atender ao disposto na LDO. Além

disso, deve-se demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da

Lei  Orçamentária  ou  que  existem  medidas  de  compensação,  como  elevação  de

alíquotas.

Assim, visto que não foram juntados documentos comprobatórios da origem dos

recursos  necessários  para  a  implementação  das  medidas  propostas,  nem  a

estimativa do impacto financeiro-orçamentário da proposição, nem a demonstração a

respeito  da  renúncia  de  receitas,  as  proposições,  nas  formas  originais,  não

encontrariam respaldo legal e não poderiam prosperar. Não obstante, o Substitutivo

n° 1,  apresentado  pela  CCJ,  logrou  contornar  este  p roblema,  uma  vez  que  não

determina  a  criação,  expansão  ou  aperfeiçoamento  de  ação  governamental  que

acarretem aumento da despesa, nem tornam obrigatórias a concessão ou ampliação

de incentivo ou benefício de natureza tributária das quais decorra renúncia de receita.

Por  outro  lado,  analisando  a  intenção  dos  autores,  quer-se  promover  o

desenvolvimento da região por meio de certas ações governamentais. A alocação de

recursos  orçamentários  pelo  poder  público  nesse  tipo  de  ação  demonstra  claro

objetivo  de  subvencionar  um  polo  econômico.  No  caso  da  Zona  da  Mata,  esse

objetivo é demonstrado pelos ainda recentes gastos públicos com a construção do

aeroporto  regional  e  pelas  políticas  públicas  voltadas  para  o  aperfeiçoamento  do

empreendimento,  continuamente  expressas  nos  Planos  Plurianuais  de  Ação

Governamental – PPAGs.

A  esse  respeito,  merece  destaque,  no  PPAG  2012-2015,  o  Programa  186  –

Melhoria  da  Infraestrutura  de  Transportes,  que  objetiva  “integrar  o  transporte  ao

desenvolvimento  urbano,  reduzir  as  deseconomias  da  circulação,  ofertar  um

transporte  público  eficiente  e  de  qualidade  e  contribuir  para  o  desenvolvimento

econômico”.  O programa compreende a Ação 4571 – Desenvolvimento Aeroviário,

cuja finalidade é “construir, reformar, ampliar, manter e melhorar a infraestrutura de

aeroportos  para  o  transporte  de  passageiros,  cargas  e  serviços,  objetivando  a

manutenção do bom estado de conservação do patrimônio aeroportuário implantado
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e  a  regularidade das  operações  aéreas  do  Estado”.  Nessa ação,  estão  previstos

R$13.221.613,00  para  aplicação  no  exercício  de  2012  na  Zona  da  Mata  e  mais

recursos para aplicação nos anos seguintes.

No  PPAG  2008-2011,  constava  do  Programa  Estruturador  024  –  Inserção

Competitiva  das  Empresas  Mineiras  no  Mercado  Internacional  a  Ação  1110  –

Desenvolvimento dos Portos Secos de Minas Gerais, que direcionava recursos para a

Zona da Mata durante os quatro anos de vigência do PPAG, com a finalidade de

“incrementar o despacho/desembaraço das exportações e importações em território

mineiro”. A ação foi excluída em 2009, sem maiores questionamentos por parte desta

Casa.

Destacamos que, apesar de o Substitutivo n° 1, apre sentado pela CCJ, estabelecer

os objetivos gerais da matéria, o objetivo central de subvenção econômica da região

pode deixar de ser contemplado se não for replicado nos instrumentos pertinentes,

isto é, no PPAG e na LOA. A aprovação da matéria é apenas o primeiro passo para

que a intenção dos autores seja realizada. Assim, deve-se aproveitar o momento da

apreciação do PPAG e da LOA nesta  Casa,  quando é possível,  de fato,  criar  ou

modificar  políticas,  para  direcionar  recursos  públicos  para  os  objetivos  e  ações

almejados no projeto.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  1° turn o,  do  Projeto  de  Lei  n°

1.035/2011, na forma do Substitutivo n° 1, da Comis são de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Romel Anízio, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.175/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe assegura

aos consumidores a faculdade de solicitar o cancelamento do serviço pelos mesmos

meios pelos quais foi solicitada a aquisição contratual de serviços continuados.
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No 1º turno, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade;  de  Defesa  do

Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação com Emenda nº 1, que

apresentou; e a esta Comissão, a quem compete dar o parecer nos termos do art.

188, c/c o art.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela institui mecanismos que facilitam a rescisão dos contratos

de  prestação  de  serviços  continuados,  tais  como  assinatura  de  jornais,  revistas,

periódicos, televisão a cabo, provedores de internet, entre outros.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  sobre  barreiras  criadas  pelos

fornecedores  dos  serviços,  que  dificultam  ou  até  mesmo  impedem  o  exercício

legítimo  dos  consumidores  de  dar  fim  aos  contratos  que  celebram.  Acrescentou,

ainda, que não existe qualquer vedação à instauração do processo legislativo por

iniciativa parlamentar.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte informou que a proposição

visa, entre outras metas, assegurar ao consumidor que resolve desistir do contrato as

mesmas  facilidades  encontradas  na  aquisição  ou  na  contratação  de  serviço  de

natureza continuada. Esclareceu que é comum essas empresas não repassarem ao

consumidor cópia do contrato em questão, que os sujeita a fidelização e multa em

caso  de rescisão.  A Comissão  entendeu  que  o  projeto  deve  estender-se  tanto  a

empresas de prestação de serviços quanto à venda de mercadorias, razão pela qual

apresentou a Emenda nº 1.

No âmbito da competência desta Comissão, com relação à análise da repercussão

financeira do projeto, constata-se que os custos inerentes a ele ficam reservados ao

âmbito  das empresas  fornecedoras  de produtos e serviços.  Dessa forma,  não se

geram despesas para os  cofres públicos, nem se fere a Lei  de Responsabilidade

Fiscal.

Esta Comissão entende que o mercado fornecedor de produtos e serviços, por sua

vez,  não  contém  mecanismos  eficientes  para  superar  a  vulnerabilidade  do

consumidor  nem  para  mitigá-la.  Assim  sendo,  é  imprescindível  a  intervenção  do

Estado, razão pela qual o projeto deve prosperar nesta Casa.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei n.º

1.175/2011  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2011.

Romel Anízio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo Perrella - Ulysses

Gomes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.756 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.756/2011, de autoria do Deput ado Adelmo Carneiro Leão, que

declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares no P. A. Córrego

Fundo – AAFCOF –, com sede no Município de Campina Verde, foi  aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.756/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  no  P.  A.

Córrego Fundo – AAFCOF –, com sede no Município de Campina Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Agricultores

Familiares no P. A. Córrego Fundo – AAFCOF –, com sede no Município de Campina

Verde.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.771 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.771/2011, de autoria do Deput ado Adelmo Carneiro Leão, que
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declara de utilidade pública a Associação São José União dos Pequenos Produtores

Rurais, com sede no Município de Campina Verde, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.771/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  São  José  União  dos  Pequenos

Produtores Rurais, com sede no Município de Campina Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação São José União  dos

Pequenos Produtores Rurais, com sede no Município de Campina Verde.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.801 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.801/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Agricultura Familiar – Appra –, com sede no Município de Almenara, foi aprovado em

turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.801/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Agricultura Familiar de Almenara - Appra -, com sede no Município de Almenara.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais da Agricultura Familiar  de Almenara – Appra –, com sede no Município de

Almenara.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE ABRIL DE 2012

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 19/4/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Inácio  Franco -  Alencar  da Silveira  Jr.  -  Jayro  Lessa -  André  Quintão -  Antônio

Genaro -  Carlin  Moura -  Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -

Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - João Vítor Xavier - Lafayette de

Andrada -  Liza  Prado -  Luiz  Carlos  Miranda -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira -

Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

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

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

a especial de segunda-feira, dia 23, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/4/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, Inácio Franco e Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Apreciação de Indicações e de Requerimentos:

Requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação - Indicação nº 34/2011, feita

pelo Governador do Estado, do nome do Sr.  Augusto Monteiro Guimarães para o

cargo  de  Presidente  da  Fundação  Ezequiel  Dias  -  Funed  -;  votação  secreta;

aprovação - Indicação nº 35/2011, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr.

Eugênio Ferraz para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas

Gerais; votação secreta; aprovação - Indicação nº 37/2012, feita pelo Governador do
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Estado, do nome da Sra. Anali de Rezende Peixoto para compor o Conselho Estadual

de Educação; discurso do Deputado Rogério Correia; votação secreta; aprovação -

Questão de ordem - Requerimento nº 2.130/2011; discurso do Deputado Sávio Souza

Cruz; votação do requerimento; aprovação - Requerimento nº 2.157/2011; discurso do

Deputado Rogério Correia; questão de ordem; votação do requerimento; aprovação -

Requerimento  nº  2.158/2011;  aprovação;  declarações  de  voto  -  Inexistência  de

quórum para votação - Indicação nº 38/2012, feita pelo Governador do Estado, do

nome  da  Sra.  Andréa  Pereira  da  Silva  para  compor  o  Conselho  Estadual  de

Educação; encerramento da discussão - Indicação nº 39/2012, feita pelo Governador

do Estado, do nome da Sra. Maria do Carmo Menicucci de Oliveira para compor o

Conselho Estadual de Educação; encerramento da discussão - Indicação nº 41/2012,

feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Lázaro de Assis Pinto para compor

o  Conselho  Estadual  de  Educação;  encerramento  da  discussão  -  Indicação  nº

42/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. José Eustáquio Machado

Coelho para compor o Conselho Estadual de Educação; encerramento da discussão -

Indicação  nº  43/2012,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome  do  Sr.  José

Francisco Soares para compor o Conselho Estadual de Educação; encerramento da

discussão - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Adalclever Lopes - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira

- Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Elismar Prado - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -

João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Lafayette de Andrada -  Liza  Prado -  Luiz Carlos

Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso

- Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -

Zé Maia.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20h5min,  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 Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres,  de

requerimentos e de indicações.

Palavras do Sr. Presidente

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

Requerimentos  nºs  1.918 e  2.129/2011,  apreciados  na ordinária  realizada hoje,  à

tarde.

Apreciação de Indicações e de Requerimentos

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita  a inversão da pauta desta reunião,  de modo que as  Indicações  nºs  34 e

35/2011 e 37/2012 sejam apreciadas em primeiro lugar, nessa ordem, seguidas dos

Requerimentos  nºs  2.130,  2.157  e  2.158/2011.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

Indicação nº 34/2011, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Augusto

Monteiro Guimarães para o cargo de Presidente da Fundação Ezequiel Dias - Funed.

A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência vai submeter a

matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c

os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e aos
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Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. A Presidência dará início ao

processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever  Lopes  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antonio  Lerin  -

Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Glaycon Franco - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite

- José Henrique - Lafayette de Andrada - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -  Marques Abreu -  Pinduca Ferreira -  Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite -  Tenente Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses Gomes -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

O Deputado Hely Tarqüínio - Solicito à Presidência que registre o meu voto “sim”.

O Deputado Carlos Henrique - Deputado Carlos Henrique, Sr. Presidente.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, contabilize também o meu voto.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 41 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovada a Indicação nº 34/2011, feita pelo Governador do

Estado, do nome do Sr. Augusto Monteiro Guimarães para o cargo de Presidente da

Fundação Ezequiel Dias - Funed. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº 35/2011, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Eugênio

Ferraz para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.

A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência vai submeter a

matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c

os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. A Presidência dará início ao

processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
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Adalclever  Lopes  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antonio  Lerin  -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Bruno Siqueira -  Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gilberto Abramo -

Glaycon Franco - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - José

Henrique  -  Lafayette  de  Andrada  -  Luiz  Carlos  Miranda  -  Luiz  Henrique  -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -  Marques Abreu -  Pinduca Ferreira -  Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite -  Tenente Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses Gomes -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 35/2011, feita pelo Governador do Estado, do nome

do Sr. Eugênio Ferraz para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de

Minas Gerais. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº 37/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Anali de

Rezende  Peixoto,  para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação.  A Comissão

Especial opina pela aprovação do nome. Com a palavra, para encaminhar a votação,

o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Deputadas

e Deputados, solicitei  a palavra por se tratar de uma indicação, no meu entender,

muito importante, para o cargo de Conselheira do Conselho Estadual de Educação na

Câmara  de  Ensino  Fundamental.  Gostaria  de  fazer  algumas  ressalvas  sobre  a

questão da educação e sobre o que esperamos do próprio Conselho de Educação.

Primeiro,  acredito  ser  necessária  uma  reformulação  do  Conselho  Estadual  de

Educação  de  Minas  Gerais,  pois  ainda  não  tivemos  condições  de  fazê-la.  O

Conselho, no meu entendimento, não tem uma formação de sentido participativo mais

amplo  e,  por  muitas  vezes,  não  consegue  corresponder  ao  objetivo  geral  que

compreendemos  ser  o  da  educação  no  Estado.  O  Conselho  tem  o  seu

funcionamento, nesse aspecto, muito burocrático e não representa aquilo que vem

das escolas, particularmente das estaduais e municipais. Ou seja, as escolas públicas

não conseguem, por meio do Conselho, expor à sociedade os problemas vividos em
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seu  interior.  Como  os  problemas  não  chegam  ao  Conselho,  muitas  vezes,  não

chegam à própria Secretaria e, muito menos, ao Governador do Estado. Isso é o que

temos visto.

Outro  dia,  na  Assembleia  Legislativa,  sem  falar  nos  112  dias  de  greve  do  ano

passado,  mais  uma  vez  ocorreu  disputa  na  formação  do  Fórum  Estadual  de

Educação,  que  é  preparativo  para  o  Fórum  Nacional.  Essas  reuniões  têm  sido

realizadas no Brasil todo exatamente para democratizar a gestão educacional.

Aqui na Assembleia Legislativa, a Comissão de Educação organizou esse fórum e,

mais  uma  vez,  assistimos  a  um  conflito  entre  a  Secretaria  de  Educação  e  os

professores, representados pelo sindicato. Isso leva a crer que, de fato, após 112 dias

de greve, motivada pela aprovação de lei aqui na Assembleia Legislativa, a educação

não  conseguiu  fazer  com  que  o  entendimento  entre  governo  e  categoria  de

trabalhadores  do  ensino  se  estabelecesse.  Portanto,  esse  conflito  permanece  na

escola. Deputadas e Deputados, é necessário que o Conselho Estadual faça uma

intervenção positiva, visando amainar as diferenças, as divergências e estabelecer

um  maior  diálogo  na  educação  pública  mineira  entre  governo  e  sindicato,  entre

governo e categoria dos professores.  Se o Conselho  não é capaz de assim agir,

ficamos sem um canal de interlocução direta entre Secretaria de Educação, governo

do Estado e categoria. É o que tenho visto. Quando se manifesta a vontade, como

num fórum de educação, assistimos ao conflito. Os professores trouxeram aqui pratos

vazios para simbolizar a fome e a política da educação, como eles a entendem na

escola.

Acredito,  Deputadas  e  Deputados,  que os  professores  têm muita  razão nessas

manifestações  que  aqui  fizeram  e  em outras  que  vêm fazendo.  Primeiro,  porque

realmente, se o governo quer ter com os professores uma boa relação, não é possível

ter  um  entendimento  como tem,  o  qual  o  leva  a  determinar  que  as  escolas  não

ofereçam aos professores alimentação, por ela ser apenas dos alunos. Eles tiveram

um  entendimento  completamente  burocrático  disso,  deixando  -  como  disse  o

Deputado Sávio Souza Cruz - o “Magistério com Fome” substituir o Minas sem Fome.

O que vemos nas escolas é uma relação de conflito, até mesmo para saber se um

professor pode ou não se alimentar dentro da escola estadual. Mas a Secretaria terá
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o comportamento de orientar que o professor ali  não poderá se alimentar,  porque

existe uma determinada lei. Ora, essa lei só se aplica nas escolas estaduais de Minas

Gerais.  O Tadeu Martins Leite está aqui e pode dizer se o seu pai tem a mesma

opinião em Montes Claros - duvido que tenha –, ao dizer que os professores não

podem se alimentar nas escolas municipais. Nunca vi Prefeito algum dizer: “Olha, tem

uma lei federal que diz que o professor na minha cidade não se alimenta junto com os

alunos”. Aqui, no Estado, a Secretaria de Educação entendeu dessa forma.

Portanto,  um  sentimento  e  uma  compreensão  autoritários  evidentemente  se

refletem  numa posição autoritária  de  quem  não  mantém  com  os  professores  um

comportamento democrático,  o que redunda em perseguição no interior  da greve.

Assim foi também com as salas multisseriadas, colocadas também agora como uma

punição aos professores, em que alunos de diversas séries terão de frequentar as

mesmas salas com professores que não conseguem, e não conseguirão nunca, dar

uma aula  adequada,  porque  ali  se  misturam  alunos  de  diversas  séries,  diversos

entendimentos e diversas idades. Então, a educação em Minas vai mal e é por isso

que os índices da educação têm piorado em Minas.

É  muito  interessante  o  que  vou falar  a  vocês,  Deputados.  Recebi  também  um

quadro comparativo, em que o Estado quis convencer o professor de que ele ganha

bem. Enviaram para cada professor uma carta explicando qual salário o professor

terá. Deputados, é hilariante isso, pois  a intenção do governo é dizer  o seguinte:

“Professor,  um  dia  você  vai  ganhar  bem.”  Vejam,  Deputados,  como  o  governo

procurou  convencer  os  professores  de  que  eles  ganhariam  bem.  O  governo  vai

dizendo o salário que o professor terá e o reajuste para frente. Então, esse professor

que me mandou essa carta, recebida pelo correio, ganhará, de janeiro a março de

2012,  R$1.345,37.  Veja bem,  Deputado Gilberto  Abramo, de abril  a  dezembro  de

2012, ele vai receber mais. Passará de R$1.345,37 para R$1.412,00. Dessa forma o

professor ficará entusiasmado. Ele chegará em dezembro recebendo R$1.412,00. De

janeiro a dezembro de 2013, o professor pulará para R$1.439,00. Ele terá R$27,00 de

aumento durante o ano de 2013.

Quando chegar em 2014, ele pulará para R$1.465,00 e, em janeiro de 2015, sem

previsão de mais  aumento,  ele  teria  R$1.492,00,  ou  seja,  o  professor,  durante  o
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governo Anastasia, terá seu salário, que hoje seria de R$1.345,00, aumentado para

R$1.492,00. Portanto ele ganharia quase dois salários mínimos e, em 2015, estará

beirando um salário e meio ou 1,3 salário mínimo.

O  governo  envia  aos  professores  um  planejamento  de  reajuste  salarial  que

confessa o arrocho salarial que incidirá sobre essa categoria. Isso foi para todos os

professores, e eles podem fazer a conta do arrocho por que passarão, uma vez que

agora é lei federal o aumento do salário mínimo. Portanto o salário mínimo terá um

aumento anual, embora tenham sido contra, no Congresso Nacional, o PSDB, o DEM

e o PPS. Disseram que o Congresso é que deveria elaborar a lei. Mas a lei que o Lula

enviou foi exatamente para proteger os trabalhadores, como tem ocorrido. Todo ano

há  aumento  real  do  salário  mínimo  acima  da  inflação.  E  os  professores  têm

estabelecida, até 2015, uma mixaria de reajuste, porque o professor que hoje ganha

R$1.345,00 passará a ganhar, em 2015, quatro anos depois, R$1.492,00. Portanto,

em quatro anos, ele terá um aumento de menos de R$150,00. É evidente que essa

política salarial não está seguindo a lei nacional do piso salarial, que estabelece um

reajuste superior ao processo inflacionário anual.

Essa carta que o Governador remeteu a cada professor é a comprovação de que

não  se  respeita  a  discussão  do  piso  nacional  da  categoria  e  não  se  concede  o

reajuste  necessário.  Evidentemente,  junto  com  a  nossa  bancada,  votarei

favoravelmente à aprovação do nome de Anali de Rezende Peixoto para o função de

Conselheira  do  Conselho  Estadual  de  Educação.  Mas  gostaria  de  chamar  a  sua

atenção, assim como a de todos os membros do Conselho Estadual da Educação,

que  compreendam  que  não  é  possível  fazer  uma  educação  de  qualidade  se  os

professores do nosso Estado não forem tratados com carinho e justiça social. E o

governo, infelizmente, trata-os com muita rixa, muita perseguição e muita vingança,

após a ocorrência do movimento grevista. Isso não pacifica as escolas estaduais.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

secreto,  de  conformidade  com  o  art.  261,  inciso  I,  c/c  os  arts.  252  e  255,  do

Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,
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em seguida, registrem seu voto. A Presidência dará início ao processo e, para tanto,

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a

indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever  Lopes  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antonio  Lerin  -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Bruno Siqueira -  Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Glaycon Franco -

Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - José Henrique - Lafayette de Andrada

- Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -

Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Não houve voto contrário. Houve 1

voto  em  branco.  Está,  portanto,  aprovada  a  Indicação  nº  37/2012,  feita  pelo

Governador do Estado, do nome da Sra. Anali de Rezende Peixoto para compor o

Conselho Estadual de Educação. Oficie-se ao Governador do Estado.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, reportando à votação da indicação

do Sr. Augusto Monteiro Guimarães para o cargo de Presidente da Funed, naquela

oportunidade, considerando que a votação é secreta, vários Deputados declararam o

voto no  microfone.  Então gostaria  que a  assessoria  da Mesa nos  informasse,  de

acordo com o Regimento, se é possível, numa votação secreta, declarar o voto, uma

vez que é secreta.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Vanderlei Miranda que, independentemente

da declaração de voto, já havia quórum para a aprovação da indicação.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  -  V.  Exa.  não  entendeu.  Não  estou  dizendo  do

quórum, mas sim do procedimento do voto. Estamos numa votação secreta, e o voto

foi declarado. Essa é a questão. Então não é quanto ao quórum.

O Sr. Presidente - O art. 254 do Regimento Interno diz: “Após votação em reunião
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pública, o Deputado poderá fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos”.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, entendo que, para voto secreto,

isso não se aplica.

O Sr. Presidente - No Regimento Interno, o artigo fala sobre reunião pública, e esta

é uma reunião pública do Plenário.

O Deputado Vanderlei Miranda - A reunião é pública, mas a votação é secreta.

O Sr. Presidente - O Regimento Interno não faz restrição quanto ao processo de

votação; portanto, a declaração de voto pode ser feita em qualquer processo.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, aí não diz qualquer processo. O

“qualquer” está acrescentado ao parágrafo. Não diz aí “qualquer”.

O Sr. Presidente - O art. 254 diz: “Após votação em reunião pública, o Deputado

poderá fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos”.

O Deputado Vanderlei Miranda - Pública, mas a votação é secreta. Sr. Presidente,

não quero abrir uma discussão. Vou encerrar o meu questionamento, mas não me

dou por convencido.

O Sr. Presidente - No Regimento Interno, não há restrição à declaração de voto. No

entanto,  a  Presidência  oportunamente  formalizará  a  resposta  ao  questionamento

realizado por V. Exa.

O Deputado Vanderlei  Miranda -  Muito obrigado,  Sr.  Presidente.  Quero também

aproveitar  para  finalizar  dizendo  que  estou  feliz  com  a  presença  de  V.  Exa.  na

Presidência dos trabalhos desta noite.

O Sr. Presidente - Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Votação do Requerimento nº 2.130/2011, da Comissão Especial

da  Dívida  Pública,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Governador  do  Estado

pedido  de  informações,  com  os  aspectos  que  menciona,  sobre  os  contratos  de

financiamento do Estado com a União e a Cemig. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação do requerimento.

O Sr.  Presidente (Deputado Inácio Franco) -  Com a palavra,  para encaminhar a

votação, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, tivemos hoje, durante a tarde, no

Plenário  desta  Casa,  candentes  debates  a  respeito  do  endividamento  do  Estado.
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Voltamos agora ao assunto com mais alguns requerimentos que surgiram no seio da

comissão especial que existiu nesta Casa a respeito do endividamento do Estado,

uma comissão de grande importância que foi presidida pelo Deputado Adelmo e teve

a participação do Deputado Mourão, do Deputado Antônio Júlio e realizou um número

significativo de reuniões e audiências,  ouvindo autoridades no assunto.  Mas essa

comissão direcionou o seu trabalho apenas para o endividamento com a União. Os

demais  endividamentos  do  Estado,  de  certa  forma,  foram  deixados  em  segundo

plano.  Não  sabemos  por  qual  razão os  demais  endividamentos  do  Estado foram

relegados  a  uma  condição  secundária,  a  uma  condição  de  menor  importância.

Poderíamos imaginar que essa prioridade tenha sido dada pela expressividade dos

juros, mas, se analisarmos os juros do endividamento com a Cemig, essa teoria cairia

por terra, porque os juros cobrados pela Cemig - curiosamente uma empresa que

majoritariamente é do próprio Estado de Minas Gerais - são mais altos que os juros

cobrados pela própria União. Portanto não é esse o critério. Ou seja, a prioridade

dada ao endividamento com a União não tem a sua origem, digamos assim, numa

escala decrescente dos juros cobrados do Estado de Minas Gerais. Também não é

uma escala temporal,  porque tivemos oportunidade de demonstrar,  na  reunião de

hoje à tarde, que, somente nos últimos governos, o atual e os dois anteriores a este,

o Estado de Minas Gerais contraiu, com autorização desta Casa, cerca de 16 bilhões

de  novos  empréstimos.  Deputado  Pinduca,  exatamente  16  bilhões  de  novos

empréstimos contraídos pelo Governador Antonio Anastasia e seu antecessor, Aécio

Neves, que endividaram fortemente o Estado de Minas Gerais. E endividaram sem a

lógica do desenvolvimento, porque, apesar desse forte endividamento, não lograram

fazer com que Minas Gerais crescesse sequer no ritmo do Brasil. Observamos, por

exemplo, que, durante os sete anos e três meses do governo Aécio Neves, enquanto

o Brasil cresceu ao ritmo de 3,5% ao ano em seu PIB, Minas Gerais cresceu apenas

3,3%, ou seja, mesmo com um forte endividamento, Aécio Neves não conseguiu que

Minas  Gerais  sequer  crescesse  no  ritmo  do  Brasil.  O  endividamento  não,  este

cresceu mais fortemente que o endividamento brasileiro,  que teve um decréscimo

nesse período.

É um saldo que hoje observamos: Minas Gerais paga o preço por ter, nos últimos
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governos, abdicado de ter um projeto de desenvolvimento em favor de ter apenas um

projeto eleitoral. Esse é o problema. Abdicamos de ter um projeto de governo, um

projeto  de  desenvolvimento  para  ter  um  projeto  de  ”marketing”,  um  projeto

exclusivamente de “marketing”.

Então, nos contentávamos, tentou-se contentar os mineiros apenas com as peças

publicitárias. O saldo disso é dramático. A dívida com a União, embora se anunciasse

o  déficit  zero,  triplicou.  Além  de  triplicar  a  dívida,  contraiu-se  mais

R$16.000.000.000,00 de novos empréstimos. Com isso, receberam o Estado com um

endividamento  total  da  ordem  de  R$20.000.000.000,00,  e  hoje  já  beira  os

R$80.000.000.000,00  de endividamento.  Portanto,  quatro  vezes  mais.  E  já  há  na

pauta  mais  R$500.000.000,00  de  endividamento  para  serem  votados.  Agora,  se

mobiliza a própria Assembleia. Não sei se a cota de publicidade do governo acabou,

não  sei  se  D.  Andrea  exauriu  tudo.  Usam  agora  a  Assembleia  para  fazer  uma

propaganda, tentando tirar o foco do fracasso administrativo do governo para colocá-

lo  em  outro  lugar.  O  saldo  desses  governos  é  trágico.  Embora  Minas  Gerais,

Deputado  Vanderlei  Miranda  -  insisto  nisso,  os  grandes  números  são  altamente

reveladores -, tenha 10,5% da população brasileira, só responde por 9,1% do PIB;

contudo,  temos  15,4% da dívida.  Ou seja,  na  média,  os  mineiros  são 10% mais

pobres que os brasileiros e 50% mais endividados.

É esse o saldo  de 10  anos  do governo do PSDB, que fez esta  trágica opção:

renunciar  a  um  projeto  de  desenvolvimento,  substituindo-o  por  um  projeto  de

“marketing”, por um leviatã publicitário, pelo Estado anunciante. O Estado anunciante

não está preocupado com Minas Gerais, não está preocupado com os mineiros, mas

com o projeto político eleitoral de uma liderança de Minas Gerais. Agora pagamos o

preço: Minas Gerais exaurido, Minas Gerais empobrecido, Minas Gerais quebrado. O

caos instalou-se na educação. O caos instalou-se na segurança, Minas Gerais é o

único  Estado  do  Sudeste  onde  o  índice  de  criminalidade  cresce.  O  Deputado

Lafayette de Andrada fez o possível para tentar evitar que isso ocorresse, mas, em

Minas Gerais,  cresce a  criminalidade.  A saúde  pública  é  uma tragédia  em  Minas

Gerais.  Agora  a  Assembleia  quer,  aliás,  mobilizar  a  opinião  pública,  e  acho  isso

correto, para que se estabeleça o mínimo constitucional de investimento da União.
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Então,  esse  é  o  cenário  de  hoje:  Minas  empobrecido  e  agora  tentando,  num

movimento desesperado, fazer uma campanha publicitária para coletar assinaturas

para exigir o mínimo constitucional - o que acho correto - de investimentos da União

em  saúde;  contudo,  nada  se  fala  de  um  dever  constitucional  desta  Casa,  que  é

fiscalizar  o  investimento  do  mínimo constitucional  do  Estado  em  saúde,  o  que é

sistematicamente descumprido em Minas Gerais. Os 12% que Minas Gerais se nega

a investir em saúde a Assembleia Legislativa se nega a fiscalizar, o que é seu dever

constitucional; contudo, usará dinheiro dos mineiros para fazer campanha publicitária,

a fim de criar uma obrigação constitucional que ainda não existe. É esse o cenário de

Minas:  uma  campanha  publicitária  desesperada  para  tentar  atribuir  a  outrem  o

fracasso  administrativo  em  que  se  converteu  o  governo  de  Minas  Gerais.  Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado o Requerimento nº 2.130/2011. Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 2.157/2011, da Comissão Especial da Dívida Pública,

em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de informações

detalhadas sobre as memórias de cálculo de dívidas do Estado negociadas no âmbito

das Leis Federais nºs 7.614, de 1987; 7.976, de 1989; e 8.727, de 1993. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Com a palavra, para encaminhar

a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, este requerimento da Comissão de

Dívida Pública pede informações detalhadas sobre memórias de cálculo das dívidas

do  Estado  negociadas  no  âmbito  das  leis  federais.  É  também  um  requerimento

importante sobre a dívida do Estado, da qual estamos fazendo uma discussão séria.

Digo uma discussão séria, porque já foi dito pelos Deputados Ulysses Gomes, Sávio

Souza Cruz, Adelmo Carneiro Leão e diversos de nós, da Oposição, que o governo,

ou melhor, o PSDB tem feito, por meio da Assembleia Legislativa, uma discussão não

sincera e não real com a população mineira, querendo fazer transparecer que existe

um problema de uma dívida feita pela Presidenta Dilma que está inviabilizando Minas

Gerais.
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A propaganda que passa nos horários nobres da televisão diz basicamente isso,

que Minas começou a sangrar com a dívida, depois de oito anos em que o déficit era

zero, e o Senador Aécio Neves, para ganhar as eleições, estabeleceu que o déficit

era zero. O Deputado Sávio Souza Cruz até inaugurou placa de déficit zero,  com

foguetes.  De  repente,  o  déficit  zero  já  não  existe,  e  Minas  está  endividado  e

quebrado, e a responsabilidade é da Dilma. Não há escola, por causa do governo

federal. Se não se fizer o choque de gestão, Minas não anda. Choque de gestão corta

a merenda das professoras, põe aluno de 15 anos com aluno de 17, 16, 11 anos,

mistura todos em uma sala de aula e coloca um mágico para tentar ensinar. Paga ao

mágico R$1.200,00 e o chama de professor. Esse é o choque de gestão. Mágico sem

comida,  como lembra  o Deputado Sávio  Souza Cruz,  que depois  vem aqui  bater

panela.  E  eles  dizem:  “Olhem  os  bárbaros  dos  professores,  batendo  panela  na

Assembleia Legislativa. Vejam que bárbaros!”. Os bárbaros são aqueles professores

que  recebem  R$1.200,00  e  não  podem  se  alimentar  na  escola.  São  vítimas  do

choque de gestão de um Estado quebrado. E dizem que está quebrado por causa da

Presidenta Dilma.

A  propaganda  apenas  insinua  isso,  mas  se  vocês  entrarem  no  “site”  Minas

Transparente, verão que lá diz com todas as letras que Minas vai mal por culpa do PT

e da Dilma,  que estão  falindo Minas  com os  juros  da dívida.  É  um direito  deles

colocarem lá o que julgam ser o mais correto. Só faço restrição ao conteúdo. Mas, a

Assembleia Legislativa usar o seu canal institucional, para fazer uma campanha que

não é definida por meio do seu Colégio de Líderes e da Mesa, isso nos chateia muito.

E aí, realmente, utiliza-se um recurso público institucional e um Poder que, em tese,

é  independente,  para  se  fazer  e  oferecer  conteúdo  político-ideológico  a  um

determinado partido político,  que tem sua importância dentro do Parlamento e  no

Estado,  mas não é  o  único.  De  fato,  a  questão  da  dívida  está  sendo muito  mal

discutida e muito mal tratada pelo Parlamento mineiro. É inadmissível que o espaço

institucional de um Poder seja utilizado com objetivo político. Repito, se vocês abrirem

o “blog” “Minas Transparente”, verão o que realmente se coloca, do ponto de vista de

campanha política, e serve ao interesse eleitoral de 2014 do Senador Aécio Neves à

Presidência da República. Que o PSDB o faça é legítimo, mas que a Assembleia de
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Minas o faça, com recursos públicos, para o objetivo do Aécio Neves e do PSDB não

o é. Essa é a questão que estamos levantando.

Renegociar a dívida é algo que o Estado deve reivindicar, da mesma forma como os

demais. Somos favoráveis. Aliás, muito mais favoráveis que o PSDB, porque fazemos

isso  desde que a  dívida  foi  contraída  e éramos contra.  Quando o  Itamar  Franco

colocou o dedo na ferida e disse que essa dívida era impagável,  foi  chamado de

louco, de tresloucado, e, ele, que colocou agentes da Polícia Militar para impedir a

privatização de Furnas. E o PSDB o faz agora como uma bandeira política, usando a

Assembleia Legislativa e seus recursos para fazê-lo, o que é um equívoco. Que o

PSDB o faça e proclame isso em seu horário de televisão é um direito do partido, mas

não da Assembleia Legislativa.

Deputadas  e  Deputados,  trago  mais  um  argumento  importante  sobre  a  dívida.

Fizemos uma contabilização sobre os empréstimos do governo e o que foi solicitado.

Ele pediu R$16.000.000.000,00, conforme já disse o Deputado Sávio Souza Cruz.

Fizemos um levantamento e identificamos que, do Aécio ao Anastasia,  o governo

conseguiu  se  endividar  em  mais  R$9.000.000.000,00,  R$8.924.000.000,00,  fora  a

dívida, que ainda não sabemos quando foi contraída, aprovada por esta Casa, no

final  do  ano  passado,  de  R$7.050.000.000,00.  O  total  é  de  aproximadamente

R$16.000.000.000,00,  solicitados  de  contratação  de  dívidas,  tendo  sido

R$9.000.000.000,00 já  contraídos.  Que juros estão  se pagando dessa dívida? Se

este  Estado  está  tão  preocupado  com  endividamento,  por  que  ainda  pede  mais

dívidas para serem feitas se o problema são elas e seus juros?

Depois  dos  vetos,  teremos  que aprovar  mais  projetos de endividamento,  daí,  a

pressa do governo.  São mais  R$500.000.000,00 que o  governo pede e  soma ao

endividamento do Estado e que serão pagos depois. O governo de Minas está agindo

de forma equivocada como o fez o governo Fernando Henrique Cardoso. Endivida o

Estado e depois vai buscar privatizar empresas para pagar a dívida. Esta não é paga,

e não há um processo de crescimento e de desenvolvimento econômico sustentável,

enquanto vamos nos endividando mais.

Deputados, o endividamento de Minas é maior que o de outros Estados. Poderia

ser  alegado  que  isso  é  comum,  que  ocorreu  em  todos  os  Estados.  Vejam  a
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reportagem  do  jornal  “Hoje  em  Dia”  e  constatarão  que  Minas  Gerais  teve  uma

evolução de dívida de 356%. Quem mais se aproximou foi o Amapá, que ficou em

238%, ainda bem inferior a Minas, seguido do Rio Grande do Sul, 150%; Alagoas,

146%;  São  Paulo,  143%;  Rio  de  Janeiro,  119%.  Minas  ficou  com  356%  de

crescimento da dívida para além daquela do período em que o PSDB governou Minas

Gerais.  A dívida  de  Minas  cresce mais,  foi  mal  negociada,  foi  mal  conduzida.  O

choque de gestão foi mal conduzido. Por isso, quando o PT e o PMDB votaram contra

a dívida e o Governador era o Azeredo, nós denunciávamos que as dívidas e os juros

estavam equivocados e que o Estado pagaria por isso, como de fato está ocorrendo.

Essa dívida, que agora estão dizendo estar sangrando Minas, foi feita por Fernando

Henrique  Cardoso,  que  a  determinou,  Eduardo  Azeredo,  que  a  aceitou,  e  esta

Assembleia, que a aprovou, apesar dos votos contrários do PT e do PMDB. Logo, não

é justo que a Assembleia Legislativa faça uma campanha publicitária com a qual os

Líderes, em sua totalidade, não concordam. A Mesa também não concorda com ela

nem assinou qualquer coisa que permitisse a elaboração dessas peças publicitárias.

Portanto, estamos pedindo ao Presidente que suspenda essas peças publicitárias.

Amanhã vou apresentar  requerimento  para  isso,  em  nome da Bancada  do PT,  e

convido o PMDB a assiná-lo conosco.  Será um requerimento para que se faça a

suspensão dessas peças publicitárias.

Questão de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Por  fim,  Presidente,  nos  15  segundos  que  me

restam, peço a V.  Exa.,  como já fiz à tarde,  que nos informe,  de  preferência até

amanhã, de quem foi a responsabilidade pelo que aconteceu hoje com o som da

Assembleia Legislativa: enquanto falávamos desta tribuna, em vez de se repercutir,

como se faz em todas as falas, o pronunciamento do Deputado que está na tribuna,

fizeram a chamada das Deputadas e Deputados para recomposição de quórum. Isso

aconteceu exatamente quando eu me pronunciava. Acho que é uma questão grave;

não se pode atuar dessa forma, proibindo as pessoas de escutarem o que qualquer

Deputado fala da tribuna. Portanto, solicito mais uma vez à Mesa da Assembleia que

nos dê uma resposta sobre a responsabilidade desse acontecimento, até para que

isso não volte a acontecer. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Informo ao Deputado Rogério Correia

que a Presidência lhe responderá oportunamente. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 2.157/2011. Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 2.158/2011, da Comissão Especial da Dívida Pública,

em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de informações

sobre os documentos que menciona, que contêm informações relacionadas a acordo

e  contratos  firmados  pelo  Estado  nas  negociações  realizadas  com  base  na  Lei

Federal  nº  9.496,  de  1997.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

requerimento.  Em votação,  o requerimento.  As  Deputadas e  os  Deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Declarações de Voto

O Deputado Zé Maia - Essa matéria foi discutida à tarde, e vou voltar às palavras

que dirigi ao Deputado Sávio Souza Cruz, que se pronunciou ao final da reunião. É

verdade  que,  como disse  o  Deputado,  esse  contrato  da  dívida  pública  de  Minas

Gerais com o governo federal foi firmado em 1998, quando era Governador Eduardo

Azeredo, e Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Mas é importante

destacar que, quando foi firmado esse contrato da renegociação da dívida de Minas

Gerais com o governo federal, foi escolhido o menor índice de correção monetária da

época, o IGP-DI; à época, a taxa de juros, a taxa Selic estipulada pelo Banco Central

era da ordem de 25%. Portanto, a taxa de juros na época foi de 7,5%, ou seja, de

30% da taxa Selic, o que equivaleria hoje a 3%. Como disse recentemente o Vice-

Governador Alberto Pinto Coelho, o melhor índice para a troca com o IGP-DI é o

INPC, porque a troca pela Selic não serve a Minas Gerais ou aos outros Estados.

Hoje, o INPC é, certamente, o índice que melhor se adapta a essa situação. E ainda

há que se invocar aqui a função social do contrato e, especialmente, o princípio da

boa-fé, previstos respectivamente nos arts. 421 e 422 do Código Civil. Isso porque,

em  1998,  o  que  se  escolheu  foi  o  IGP-DI,  que  era  o  menor  índice  de  correção

monetária, e 30% da taxa Selic como cobrança de juros. Se nos reportarmos a hoje,

deveríamos, então, colocar o INPC e algo em torno de 3% de cobrança de taxa de

juros. Acho que isso é respeitar a função social do contrato, prevista no art. 421 do
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Código  Civil,  e  o  princípio  da  boa-fé,  previsto  no  art.  422  do  mesmo  Código.

Certamente, esse é o princípio que deve nortear as partes nesse negócio. O governo

federal  não  pode,  de  má-fé,  continuar  com  o  IGP-DI  como  índice  de  correção

monetária, pois ele passou do menor índice, à época da assinatura do contrato, em

1998, para o maior, atualmente. E, da mesma forma, cobrar 7,5% de juros, que foram

estipulados com a taxa Selic de 25% ao ano, quando hoje a taxa Selic está em 9,75%

ao ano. O governo federal não cumpre o princípio da boa-fé estabelecido no art. 422,

do Código Civil de 2002. Sr. Presidente, com base nesses dois princípios, o governo

federal terá de renovar, rever as bases do contrato firmado em 1998, porque, de lá

para  cá,  muita  coisa  mudou.  Agora,  o  governo  federal  está  deitado  em  berço

esplêndido, porque é extremamente cômodo extorquir o povo mineiro, extorquir todos

os Estados, ganhar dinheiro com a agiotagem oficial, cobrando juros estratosféricos e

uma correção monetária absolutamente incompatível com as condições financeiras

do Estado. A relação que o governo federal propõe com os Estados atualmente não é

saudável. Aliás, como disse na parte da tarde, é uma relação extremamente covarde,

porque o governo federal não se movimenta, fica impávido, esperando que o povo

mineiro  e  os  demais  Estados  contribuam  com  ele  religiosamente.  E,  nas  suas

receitas, passa a ter uma receita estranha ao ordenamento jurídico. Ou seja, a União

tem como importante receita a cobrança abusiva de juros dos entes federados. Como

disse na parte da tarde, a Polícia Federal está combatendo a agiotagem no Rio de

Janeiro,  e  é  bom  que  faça  isso.  Porém  penso  que  ela  precisa  ir  ao  Palácio  do

Planalto, porque o maior agiota deste País é o governo federal. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Meu  caro  Presidente,  Deputadas  e  Deputados,

discutimos a votação do Requerimento nº 2.158, da Comissão Especial  da Dívida

Pública, que tem pela frente uma tarefa das mais importantes que esta Casa tem

construído nos últimos tempos. Esta Comissão está buscando, como ideal primordial,

uma correção que tem dado prejuízo aos mineiros de todos os setores. Essa correção

é necessária, porque não pode a nossa mãe, a nossa pátria, cobrar dos seus filhos,

os  Estados,  juros  maiores  que  ela  cobra  da  iniciativa  privada.  Para  que  o

telespectador entenda perfeitamente, basta qualquer empresário que queira abrir o
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seu empreendimento ir até o BNDES, em Brasília, para obter um empréstimo - isso

para ele, um empresário particular - com juros de 6%. Só que ele cobra dos Estados

Federados,  da  República  Federativa  do  Brasil,  7,5%.  Se a  União,  como a  nossa

pátria,  representa  os  seus  Estados,  tem  que  agir  de  forma  diferenciada  com  os

Estados.  Não  pode  dar  um  tratamento  ao  particular,  concedendo-lhe  desconto  e

onerando os Estados. O que falta ao governo federal é mais boa vontade com a

população. É incontestável que o governo federal trata a população sem o devido

respeito e sem a devida atenção. Um exemplo: a lei  federal obriga o Município a

gastar 15% com a saúde, os Estados a gastarem 12%, mas ela, a União, se nega a

gastar 10% com a saúde. Quando chega no dinheiro da Presidente, ela diz assim:

“Não; vou gastar o que eu quiser”. Por exemplo, a cidade de São Bernardo do Campo

é o berço do PT. Todos a conhecem. De lá vieram as primeiras greves. Agora estão

construindo lá o Museu do Trabalhador. Aquela máquina em que o Presidente perdeu

o dedo e que o invalidou para  o trabalho o resto da vida será levada para esse

museu,  com o  retrato  das  greves.  Sabem  quanto  vai  custar  essa  brincadeira  do

museu? Quem estiver em casa de pé pode assentar-se. Darei um tempo para que se

assentem. O dinheiro público tem de ser respeitado e ele não é da Presidente. Ela é

fiadora da sua responsabilidade e tem de traçar diretrizes, estabelecendo prioridades

para gastar o dinheiro do povo. Vocês já estão assentados? Então, lá vai: o governo

federal  doará  ao  museu  que  homenageia  o  ex-Presidente  R$14.500.000,00.  Ele

doará,  repito,  R$14.500.000,00  para  a  construção  do  museu  em  homenagem  ao

trabalhador.  Esta  Casa  passa  a  buscar  encaminhamento  para  reduzir  os  juros

cobrados,  e  há  pessoas  que dizem que  estamos  fazendo  política.  Direi  por  quê,

Deputado Zé Maia, em 1 minuto dá para dizer. V. Exa. já ouviu um ditado na vida

pública  que diz  que quanto pior,  para alguns,  melhor?  Se a  Presidente  corrigir  a

distorção,  possibilitando  que  sobre  dinheiro  para  o  Estado  investir  em  obras

importantes  que  a  União  não  faz  na  saúde,  o  Estado  elevará  o  seu  prestígio  e

reconhecimento  popular,  mas  isso  não  pode  acontecer,  pois  Prefeitos  e

Governadores  têm  de  estar  com  o  pires  na  mão  para  pedir  recursos  para  a

Presidente.  E,  lá,  sobra dinheiro.  Para terminar,  nesses 15 segundos,  gostaria  de

dizer que lá sobra a ponto de a Ministra Ideli ter mandado ao assessor do Agnelo,
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Governador de Brasília, do PT, R$800.000,00 para a criação de peixe. Depois de 1

ano, o TCU foi verificar os peixes, mas só havia mandioca. O dinheiro de Brasília

deveria  ser  melhor  empregado.  A dívida  dos  Estados  tinha  de  ser  revista.  Se  o

mineiro terá melhores condições, tem de achar bom, seja quem for o Governador do

Estado. Se o PMDB comemorar uma posse ou um governo, estarei aqui para bater

palmas para as coisas boas e cobrar,  diante das ruins. A dívida pública de Minas

Gerais  tem de ser  revista para  o bem e felicidade deste  Estado e  de todo povo

brasileiro. Se Minas é o Estado da independência, como já provou ser, que saia daqui

o nosso grito de vitória, e a dívida será corrigida. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, às vezes fico chateado, porque a

minha formação é sobretudo de professor, e se há algo que me frustra é perceber que

não me fiz entender. Sr. Presidente, têm-me contradito em relação a algo que jamais

disse. Até agora, neste Plenário,  ou em qualquer  lugar  que seja, não vi  qualquer

pessoa  ser  contrária  à  renegociação  da dívida  de  Minas  ou  da  dívida  de  outros

Estados.  Não  vi  ninguém  contrário  a  isso.  Temos  insistido  no  fato  de  que  essa

necessidade foi apontada, até por nós, no governo Itamar Franco, desde o primeiro

mês em que ela começou a ser paga, que foi em janeiro de 1999. Desde aquele

primeiro mês até hoje, em nenhum desses meses, o pagamento limitado aos 13% da

receita  líquida  corrente  foi  suficiente  para  fazer  frente  ao  serviço  da  dívida.  Isso

significa que,  desde o primeiro mês, o estoque da dívida foi crescendo. Portanto,

desde essa época, denunciamos que isso seria uma bola de neve, que desaguaria

onde está desaguando. O que estamos lamentando é que justamente o grupo político

que  agora  vem  se somar  a  nós  demorou  12  anos  para  levantar  a  bandeira  que

levantamos há 12 anos. Nesse período,  Sr.  Presidente, contraímos e negociamos

uma dívida, no governo do PSDB em Minas, com Eduardo Azeredo, e no governo

federal,  com  Fernando  Henrique  Cardoso,  também  do  PSDB,  de

R$14.500.000.000,00. Já pagamos quase R$40.000.000.000,00 e estamos devendo

R$60.000.000.000,00.  Esses  são os  números.  Isso  não precisaria  chegar  a  esse

termo  se  essa  solidariedade  tivesse  ocorrido  no  governo  Itamar,  quando

pretendíamos fazer essa negociação. Época em que era possível matar o mal pela

raiz para não chegarmos ao ponto em que hoje chegamos, de ter uma dívida que leva
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Minas Gerais quase à condição da insolvência. A denúncia que fazemos agora é de

que  justamente  o  grupo  que  se  omitiu,  quando  era  necessária  essa  participação

robusta e firme de uma Minas Gerais unida, se omitiu lá atrás porque era o grupo que

tinha feito  essa negociação.  Agora, sem fazer o “mea culpa” e sem reconhecer a

responsabilidade histórica de ter feito a dívida e de ter se omitido, quando houve a

tentativa histórica liderada pelo Governador Itamar para fazer essa renegociação, por

Minas e por todos os Estados, nega tudo que ocorreu há 12, 13 anos. São anos de

atraso,  já  com  a  dívida  triplicada,  quadruplicada,  tendo  já  sido  pagos

R$30.000.000.000,00 e a dívida chegando a R$60.000.000.000,00, só com a União.

Esse grupo agora anuncia essa proposta, como se fosse uma novidade, como se

nada  tivesse  ocorrido,  como  se  não  tivesse  havido  nenhum  esforço,  nenhuma

iniciativa  em  momento  algum.  É  isso  que  estamos  denunciando,  como  também

denunciamos a utilização de recurso da Assembleia Legislativa numa campanha que

nada tem de institucional. Uma campanha que quer omitir as falhas administrativas do

governo, que se deixou levar pelo canto da sereia da publicidade, pelo “marketing”

fácil, do déficit zero, do PIB da China, do choque de gestão, preocupada sempre com

a campanha eleitoral de Senador e abdicou-se de ter um projeto de governo para

Minas. Hoje vemos essa situação da Minas quebrada, que não consegue fazer frente

às necessidades sociais, no mínimo, às necessidades do Estado de Minas Gerais. E,

não conseguindo fazê-lo, quer agora responsabilizar terceiros. É com isso que não

concordamos. Inclusive no que se refere à questão dos juros, não podemos aceitar,

por exemplo, que uma empresa do Estado de Minas Gerais, como a Cemig, cobre do

Estado juros maiores que a própria União. Se o IGP-DI mais 7,5% é muito, o IGP-DI

mais 8,75% é mais ainda. Mas ninguém fala nada. Então, essa censura de que não

se pode falar das outras dívidas, mas esse governo vem dizer que o endividamento é

perigoso, sendo que já se endividou com mais R$16.000.000.000,00 e não consegue

fazer Minas andar no ritmo do Brasil. Isso precisa ser denunciado, porque não temos

em  Minas projeto de governo.  É isso  que estamos dizendo.  Ninguém é contra  a

renegociação, ninguém é. Pelo contrário, fomos nós, há 13 anos... Primeiro, votamos

contra essa renegociação e, depois, propusemos, antes de começar a pagar, que ela

fosse renegociada.
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O Deputado  Elismar  Prado  -  Sr.  Presidente,  na  direção  do  que  disse  o  nobre

Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  o  Deputado  Rogério  Correia  e  também  outros

Deputados,  entendemos  que  é  preciso,  sim,  rever  em  alguns  aspectos  o  pacto

federativo.  Muito  se  fala  sobre  a  centralização  e  a  concentração  dos  recursos.

Entendemos  as  dificuldades  pelas  quais  passam  os  Municípios  e  os  Prefeitos,

assumindo atribuições tanto da União quanto do Estado, mas é uma relação muito

perversa. Na verdade, é pior que isso, porque, nos últimos anos, principalmente, nos

oito anos do governo Lula - e agora com a Presidenta Dilma -, houve um aumento

significativo das transferências de recursos da União para os Estados e Municípios,

como nunca assistimos antes na história recente do Brasil. É claro que isso precisa

avançar cada vez mais. No entanto, essas transferências de recursos se ampliaram

de maneira significativa. Uma relação realmente muito perversa é o que ocorre no

Estado de Minas Gerais. Na verdade, existe uma concentração realmente agressiva,

nociva, e um verdadeiro abuso contra o desenvolvimento dos nossos Municípios. O

governo de Minas, dos 75% de toda a arrecadação, distribui apenas 25% para seus

853  Municípios.  Minas  é  o  Estado  com  o  maior  número  de  Municípios  do  País.

Portanto os Municípios vivem de migalhas. Existe uma dívida cruel do Estado para

com os nossos Municípios. Recebemos, em nosso gabinete, Prefeitos tanto ligados à

base governista do Estado quanto aos Deputados da Oposição. E todos eles, sem

nenhuma  exceção,  reclamam  das  dificuldades  que  enfrentam,  dizendo  que  não

recebem obras do Estado. Raramente participamos da inauguração de alguma obra

realizada pelo Estado. Percorro dezenas e dezenas de Municípios, e sempre estamos

inaugurando obras do governo federal em todas as áreas: a extensão de câmpus

universitários, o programa Minha Casa, Minha Vida, o Luz para Todos. Há também a

entrega de  escolas,  creches,  obras  de  infraestrutura  urbana,  como a  ocorrida  na

região  do  Triângulo Mineiro,  que recebeu mais  de  R$1.600.000.000,00.  Todas  as

regiões  do  Estado  receberam  muitos  recursos  do  governo  federal  nas  áreas  do

ensino profissional e da saúde, mas não participamos de nenhuma inauguração do

Estado, pelo contrário,  o governo estadual muda o nome dos programas federais,

deles se apropriando, não admitindo a importância da presença do governo federal

em  Minas.  A bancada mineira  em Brasília  aprova  muitas  emendas  favoráveis  ao
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governo do Estado, além de alavancar recursos para obras estruturantes a serem

realizadas pelo governo estadual. Quando discutimos a dívida, é importante falar da

carga  tributária  no  Estado.  Minas  Gerais  oprime  o  seu  povo  com  a  maior  carga

tributária do Brasil, o que incide em serviços essenciais, como a água e a luz. Só na

energia elétrica, os consumidores residenciais pagam 42% de imposto. É um Estado

que não cumpre leis, tal como a do piso salarial da educação e outras. Minas precisa

agradecer  ao  governo federal,  que  “segura  as  pontas”  no  tocante  às  suas  obras

estruturantes, aos programas sociais que funcionam em todo o Estado. Precisamos

desmontar essa falácia de deficit  zero,  de choque de gestão,  pois constatamos a

irresponsabilidade do governo do Estado de Minas, que não cumpriu a sua parte,

gastando muito mais com propaganda enganosa que efetivamente com programas

sociais.  Podem  observar  no  Orçamento  do  Estado  que  há  recursos  100  vezes

maiores para a propaganda e a publicidade que, efetivamente, para a execução das

políticas públicas em Minas. É preciso colocar a verdade acima de tudo. A despeito

das disputas ideológico-partidárias, devemos pensar em nosso povo. Mas o governo

do Estado não cumpriu a sua parte, não foi responsável nesse processo, por isso

estamos com essa dívida, que precisamos discutir de maneira soberana em defesa

da sociedade mineira. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Presidente, serei breve devido ao estado da minha

voz. O Deputado Elismar Prado se referiu ao problema da carga tributária mineira,

mais  elevada que nos outros Estados.  É mais um campeonato que Minas vence.

Pensei sobre a questão do IGP-DI, que tem sido reclamado pela base do governo

como  um  índice  que  não  deve  ser  aplicado  na  cobrança  da  taxa  de  juros.  Até

concordo com isso, pois é uma negociação que o governo federal deve fazer, e acho

que  fará.  Os  outros  governos  não  fizeram;  o  governo  Fernando  Henrique  fez  a

renegociação da dívida juntamente com Azeredo, portanto não se há de falar  em

achaque, que a cobrança de juros é alta, que Minas está sangrando, pois isso advém

de uma negociação feita entre parceiros  do mesmo partido:  o PSDB, no governo

federal,  por  intermédio  de  Fernando  Henrique,  e  PSDB,  em  Minas,  por  meio  de

Eduardo Azeredo. No entanto, mesmo hoje, taxas e impostos são pagos, também em

Minas Gerais, com a taxa de IGP-DI. Quanto ao IPVA, os juros são pagos com a taxa
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de IGP-DI. Quanto às taxas de incêndio e às taxas em geral, usa-se o mesmo índice,

ou seja, é o IGP-DI das taxas. Então, quanto ao que eles reclamam que o governo

federal faz em relação ao governo do Estado, este faz em relação ao povo. Como se

diz? Como os bancos fazem? Como V. Exas. dizem? É um achaque, um absurdo?

Esqueci até os termos usados aqui, pois são tão pesados que não ficam no meu

vocabulário.  Esses  termos  pesados  que  V.  Exas.  usam  podem  ser  usados  do

Governador... Carrascos mineiros, carrascos do povo. Eles usam o termo dos juros

extorsivos... É agiotagem do governo do Estado para com o seu povo. O governo do

Estado é o agiota do povo. Então é IGP-DI também no IPVA e na taxa de incêndio.

Aliás, quanto à taxa de incêndio, há algo que conquistamos que foi não permitir... Na

época, o Senador Aécio Neves era Governador do Estado e queria aprovar a taxa de

incêndio para todos. Graças à Oposição, o Deputado Weliton Prado gritou aqui, como

eu, até ficar rouco e disse que de jeito nenhum e, portanto, conseguimos barrar a taxa

de incêndio para a população de Minas. Então apenas o comércio e a indústria a

pagam, e a pagam também com IGP-DI.  Atrasou,  IGP-DI  neles.  Então é também

usado esse mesmo percentual. Sou a favor de renegociar,  considero que se deve

fazer isso. No entanto o Deputado Sávio Souza Cruz já vem colocando essa questão.

Há muito falamos sobre essa renegociação. Quando o Governador  Itamar Franco

decretou que não era possível pagar -  e foi  colocado então como a moratória de

Minas Gerais -, foi ridicularizado. Nesta Casa, os deboches do PSDB eram demais.

Qualquer dia pegarei os termos que eram usados pelos Deputados do PSDB para

debocharem do Governador Itamar Franco. Debochavam do Governador, chamavam-

no de louco e de tudo quanto era nome. Coitado do Itamar Franco! Chamavam-no de

tresloucado e diziam que estava brigando com o Presidente da República e que era

oportunismo político. Tudo isso foi dito do Governador Itamar Franco, o mínimo é que

era  louco.  Os  termos  geralmente  são  mais  pesados.  Não  gosto  de  usar  termos

pesados. Itamar Franco sofreu aqui. A Oposição do PSDB era terrível por causa da

moratória.  Diziam  que  era  um  louco  que  aderiu  à  moratória  e  assim  por  diante.

Quanto a essa campanha, o Itamar já dizia que não teríamos condições de pagar. Na

época, a dívida estava em torno de R$13.000.000.000,00 ou R$14.000.000.000,00,

Deputado Sávio Souza Cruz. Hoje está em R$70.000.000.000,00. É a mesma dívida -
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aliás,  o  Itamar  sofreu com ela  -  que foi  negociada de Fernando Henrique com o

Azeredo e o aval de Aécio Neves, que era Líder no Congresso e depois foi Presidente

da Câmara, mas nunca falou nada sobre isso. Pelo contrário, ajudou a chamar Itamar

Franco de louco. Agora, por uma jogada política, dizem que a culpa é da Dilma. Ora,

os  mineiros  não acreditarão nisso.  É óbvio  que a culpa dos problemas de Minas

Gerais advém de um governo que está com problemas. Assumam que há problemas

e discutam realmente os problemas de Minas. Agora é muito simples dizer que a

culpa é do outro. Olha, já estão governando há nove anos. Já vai para 10 anos de

governo para dizer que o problema é do governo federal. É como se o Lula e a Dilma

dissessem que a culpa é do FMI. Não, o Lula e a Dilma resolveram o problema com o

FMI e a dívida externa e passaram a governar  o Brasil  com competência -  aliás,

governam o País agora com credibilidade. O Brasil se desenvolveu e gera emprego e

renda. Anastasia, governe Minas, não fique reclamando da Dilma, faça a sua parte.

Isso é fundamental. Discordo do Deputado Sávio Souza Cruz quando disse que não

há projetos do governo de Minas. Há um projeto: o Minas sem governo. Esse é o

único que anda aqui.

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  verifica,  de  plano,  que  não  há  quórum  para

votação, mas que há para a discussão das matérias constantes na pauta.

Indicação nº 38/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Andréa

Pereira  da  Silva  para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação.  A  Comissão

Especial opina pela aprovação do nome. Continua em discussão, a indicação. Não há

outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Indicação nº 39/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Maria do

Carmo Menicucci  de  Oliveira  para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação.  A

Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Indicação nº 41/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Lázaro de

Assis Pinto para compor o Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial

opina  pela  aprovação  do  nome.  Em  discussão,  a  indicação.  Não  há  oradores

inscritos. Encerra-se a discussão.

Indicação  nº  42/2012,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome  do  Sr.  José
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Eustáquio  Machado  Coelho  para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação.  A

Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Indicação  nº  43/2012,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome  do  Sr.  José

Francisco  Soares  para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação.  A Comissão

Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão.

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 18, 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 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/4/2012

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Palavras  do  Sr.  Presidente  –  Discussão  e  Votação  de  Indicações:

Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada; aprovação - Indicação nº 38/2012,

Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Andréa Pereira da Silva para

Compor o Conselho Estadual  de Educação;  questões de ordem; votação secreta;

inexistência de número regimental para votação; anulação da votação; chamada para

recomposição de quórum; existência de número regimental para votação; renovação

da votação secreta;  aprovação -  Indicação nº 39/2012,  Feita  pelo Governador  do

Estado,  do  Nome da Sra.  Maria  do  Carmo Menicucci  de  Oliveira  para Compor  o

Conselho Estadual de Educação; votação secreta; aprovação - Indicação n° 41/2012,

Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Lázaro de Assis Pinto para Compor

o  Conselho  Estadual  de  Educação;  votação  secreta;  aprovação  -  Indicação  nº

42/2012, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. José Eustáquio Machado
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Coelho para Compor o Conselho Estadual de Educação; votação secreta; aprovação

-  Indicação n° 43/2012,  Feita  pelo  Governador  do Es tado,  do  Nome do Sr.  José

Francisco  Soares  para  Compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação;  discurso  do

Deputado Rogério Correia; questão de ordem; discurso do Deputado Rogério Correia;

votação secreta; aprovação – Votação de Requerimentos: Requerimento nº 339/2011;

aprovação com a Emenda nº 1 - Requerimento nº 606/2011; discurso do Deputado

Rogério Correia; votação do Substitutivo nº 1; aprovação - Requerimento nº 725/2011;

aprovação  -  Requerimento  nº  747/2011;  aprovação  com  a  Emenda  nº  1  -

Requerimento  nº  748/2011;  aprovação  -  Requerimento  nº  768/2011;  discurso  do

Deputado Sargento Rodrigues; votação do requerimento; aprovação - Requerimento

nº  809/2011;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  votação  do  requerimento;

aprovação -  Requerimento nº 1.312/2011; discursos dos Deputados Tadeu Martins

Leite e Sargento Rodrigues; votação do requerimento; aprovação - 2ª Fase: Questões

de ordem – Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa -

Adelmo Carneiro Leão -  Almir  Paraca -  Anselmo José Domingos -  Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira

-  Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Délio

Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Durval  Ângelo  -  Fabiano Tolentino  -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa  -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de

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

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  9h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte

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)

1ª Fase

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

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres,  de

requerimentos e de indicações.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião a Indicação

nº 34/2011,  Feita  pelo Governador  do  Estado,  do  Nome do Sr.  Augusto Monteiro

Guimarães para o Cargo de Presidente da Fundação Ezequiel  Dias  – Funed -,  a

Indicação nº 35/2011, Feita pelo Governador do Estado,  do Nome do Sr.  Eugênio

Ferraz para o Cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

e a Indicação nº 37/2012, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Anali de

Rezende  Peixoto,  para  Compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação  e  os

Requerimentos nºs 2.130, 2.157 e 2.158/2011, apreciados na extraordinária realizada

ontem, à noite.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada em

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que sejam apreciadas em

primeiro lugar, nessa ordem, as Indicações nºs 38, 39, 41, 42 e 43/2012, entre as

matérias em fase de votação, e as Indicações nºs 57, 58, 59 e 36/2012, entre as

matérias em fase de discussão.  Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Indicação nº 38/2012, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Andréa

Pereira  da  Silva  para  Compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação.  A Comissão
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Especial opina pela aprovação do nome.

Questões de Ordem

O Deputado João Leite – Sr.  Presidente,  solicito que V.  Exa.  oriente os  nossos

colegas,  porque  muitos  não  registraram  presença.  O  nosso  painel  eletrônico

demonstra  que  a  maioria  dos  Deputados  não  teve  a  possibilidade  de  registrar

presença no Plenário. Isso impede que estejam aptos para votar.

O Sr. Presidente - Deputado João Leite, estou fazendo a leitura.

O Deputado Lafayette de Andrada – Sr. Presidente, alguns Deputados chegaram

agora,  como este parlamentar.  Como o  painel  eletrônico está programado para o

processo de votação, não conseguimos registrar presença. Não estando presentes, a

nossa  votação  não  está  sendo  computada.  Portanto,  Sr.  Presidente,  solicito  a

abertura do painel para o registro de presenças.

O  Sr.  Presidente  –  Informo  ao  Deputado  Lafayette  de  Andrada  que  o  painel

eletrônico  está  aberto  para  que  os  Deputados  façam  o  registro  de  presença.  A

Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  secreto,  de

conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 35 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação.  A Presidência  a  torna  sem efeito  e,  nos termos  do §  6º  do  art.  249  do

Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados

para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados, número suficiente para

votação. A Presidência vai renovar a votação da indicação. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -  Bonifácio Mourão -  Bosco -

Bruno Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
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Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

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

Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -

Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Zé Maia.

O Sr. Presidente – Votaram “sim” 39 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 38/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº 39/2012, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Maria do

Carmo Menicucci  de  Oliveira  para  Compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação.  A

Comissão Especial  opina  pela  aprovação do nome. A Presidência vai  submeter  a

matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c

os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. A Presidência dará início ao

processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -  Bonifácio Mourão -  Bosco -

Bruno Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

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

Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O Sr. Presidente – Votaram “sim” 40 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 39/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº 41/2012, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Lázaro de
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Assis Pinto para Compor o Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial

opina pela aprovação do nome. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo

processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do

Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência dará início ao processo e, para tanto,

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -  Bonifácio Mourão -  Bosco -

Bruno Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

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

Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé

Maia.

O Sr. Presidente – Votaram “sim” 41 Deputados. Houve 1 voto em branco. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 41/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº  42/2012,  Feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  Nome do Sr.  José

Eustáquio  Machado  Coelho  para  Compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação.  A

Comissão Especial  opina  pela  aprovação do nome. A Presidência vai  submeter  a

matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c

os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. A Presidência dará início ao

processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -  Bonifácio Mourão -  Bosco -
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Bruno  Siqueira  -  Carlos  Mosconi  -  Célio  Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira

- Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel

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

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O Deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, solicito-lhe que registre meu voto.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados e houve 1 voto em branco, que,

somados  à  presença  do  Deputado  Carlos  Henrique,  perfazem  o  total  de  42

parlamentares.  Está,  portanto,  aprovada  a  Indicação  nº  42/2012.  Oficie-se  ao

Governador do Estado.

Indicação nº  43/2012,  Feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  Nome do Sr.  José

Francisco  Soares  para  Compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação  A Comissão

Especial  opina pela aprovação do nome. A Presidência vai  submeter  a matéria a

votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts.

252  e  255,  do  Regimento  Interno.  A Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. A Presidência dará início ao

processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique; colegas

Deputados,  Deputadas.  Sr.  Presidente,  antes  de  fazer  meu  encaminhamento

favorável  à  aprovação  do  nome  do  Sr.  José  Francisco  Soares  para  compor  o

Conselho Estadual de Educação.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Solicito mais uma vez a V. Exa. que possa responder,

através da Mesa, a questão de ordem que fiz ontem, porque, enquanto eu ocupava a

tribuna, o som da Assembleia Legislativa transmitia a recomposição de quórum. Até

agora não recebi resposta à minha pergunta sobre o porquê de isso ter acontecido e
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de quem é a responsabilidade do fato. Quero saber se foi orientação da Mesa da

Assembleia.

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  esclarece  ao  Deputado  que,  quando  há

necessidade de chamada sonora dos Deputados para recomposição do quórum em

Plenário, o som interno da Assembleia é acionado. O que aconteceu no decorrer do

pronunciamento de V.Exa. foi isso. Não houve intenção de prejudicar V. Exa.

O Deputado Rogério Correia - Sr.  Deputado, a questão de ordem é exatamente

essa, e V. Exa. não a respondeu. Não foi o sinal da TV Assembleia desta vez. Da

outra vez, foi o sinal da TV Assembleia, e me disseram que foi intervenção dos raios

solares. Agora, não foram os raios solares e não foi a TV Assembleia, foi o sistema de

som da Casa. Enquanto eu falava, ao invés dos servidores da Casa escutarem o que

este Deputado falava...

O Sr. Presidente - V. Exa. está encaminhando a votação ou fazendo questão de

ordem?

O Deputado Rogério Correia - Estou encaminhando a votação, mas pedi a V. Exa.

que respondesse a minha questão de ordem.

O Sr. Presidente - Apesar de V. Exa. ocupar a tribuna para fazer o encaminhamento

de votação da indicação, a Presidência reitera que não houve, por parte da Mesa

desta Casa,  nenhum intuito  de  atrapalhar  V.  Exa.  Quando há necessidade de se

realizar a chamada dos Deputados, o circuito interno de som da Casa é utilizado para

realização da chamada, mas o pronunciamento de V. Exa. continuou a ser transmitido

pela TV Assembleia para todo o Estado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, vou retornar o meu protesto. Então,

não farei mais questão de ordem, vou protestar neste meu encaminhamento. Estou

fazendo  encaminhamento  em  relação  ao  Sr.  José  Francisco  Soares.  Espero  que

minha  fala  não  seja  interrompida  para  fazer  chamada  dos  Srs.  Deputados  pelo

serviço de som da Assembleia, que deve ser usado para fazer a recomposição de

quórum quando existe pedido para isso. A Mesa da Assembleia não pode decidir que

a recomposição do quórum seja feita agora. Ao invés dos servidores ouvirem o que o

Deputado estava falando naquele instante, foi decidido pela Mesa que fosse feita a

recomposição  do  quórum.  Essa resposta  não  foi  dada.  Depois,  vou reiterar  essa
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questão de ordem por escrito.  A Mesa não pode optar, quando um Deputado está

falando, por fazer a recomposição de quórum pelo serviço de som, interrompendo o

Deputado. Isso está errado, Sr. Presidente. V. Exa. não respondeu à minha questão

de ordem.

O Sr.  Presidente -  Deputado,  solicito que faça seu encaminhamento de votação

sobre a indicação do Sr. José Francisco Soares, para compor o Conselho Estadual de

Educação.

O Deputado  Rogério  Correia  -  Solicito,  então,  a  V.  Exa.  que conte  meu tempo

apenas a partir de agora, e começarei a fazer o meu encaminhamento. Depois farei...

O Sr. Presidente - A questão de ordem formulada por V.Exa. está sendo computada

no  prazo  destinado  ao  encaminhamento  da  votação  da  indicação,  conforme

determina o Regimento Interno.

O Deputado Rogério Correia - V. Exa. está tendo com este Deputado um tratamento

autoritário.  Não  respondeu  a  minha  questão  de  ordem,  a  Mesa  não  se  digna  a

respondê-la, e meu tempo ainda fica prejudicado mais uma vez.

O Sr. Presidente - Deputado, não há nenhum tratamento autoritário. O senhor sabe

o respeito que temos por V. Exa. Não adianta querer tumultuar os trabalhos. Apenas

estamos aqui para cumprir o Regimento Interno. O senhor pediu para encaminhar e o

tempo da questão de ordem suscitada por V. Exa. está sendo computado no prazo de

encaminhamento de votação.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, queria que V. Exa. reconsiderasse o

tempo porque o que ocorreu foi grave e preciso fazer a discussão da indicação dos

nomes.

O Sr. Presidente - Deputado, já que é para cumprir o Regimento Interno, o art. 163

diz que os apartes e as questões de ordem concedidos pelo orador e os incidentes

por  ele  suscitados  serão  computados  no  prazo  de  que  dispõe  para  o  seu

pronunciamento. Seu tempo está computado.

O Deputado Rogério  Correia  -  Está  bem,  Presidente.  Pediria  que o senhor  me

concedesse, pelo menos, o tempo em que fui interrompido por V. Exa.

O Sr. Presidente - V. Exa. não está interpretando o Regimento Interno como deveria

fazê-lo.
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O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Presidente  José  Henrique,  não  vamos  nos

desentender por causa de 5 minutos.

Queria  apenas  encaminhar  favoravelmente  a  indicação  do  nome  do  Sr.  José

Francisco  Soares  para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação.  Como temos

votado  favoravelmente  ao  Conselho,  julgo  que  devemos  também  ter  alguma

expectativa em relação a ele. Disse ontem, e retomarei o assunto, que o Conselho

Estadual  de  Educação  poderia  ter  aqui,  em  Minas  Gerais,  em  especial  na  rede

estadual de ensino, o papel de conciliar as divergências existentes entre a Secretaria

Estadual  e  o  próprio  governo  em  relação  aos  trabalhadores  da  educação,  aos

professores,  aos  especialistas,  enfim,  o  conflito  que  ocorre  desde  o  início  deste

governo, que permanece e foi aguçado depois do movimento grevista de 112 dias,

ocorrido  no  ano passado.  O  governo,  em  vez de  procurar  superar  as  diferenças

existentes, aguçou as contradições, e passou o Deputado Sávio Souza Cruz a fazer

uma perseguição sem tréguas aos professores.  A perseguição vai  desde salários,

inferiores aos reajustes nacionais, o que demonstrei ontem, e ocorrerá até o ano de

2015, quando o professor receberá cerca de um salário mínimo e meio contra os dois

que hoje recebe. Se já é uma miséria, será mais miserável ainda em 2015. Isso foi

comprovado  por  meio  de  carta  enviada  aos  professores,  dizendo-lhes  qual  a

expectativa de reajuste existente até 2015. Portanto, a lei do piso nacional não está

sendo  obedecida.  Além  disso,  no  movimento  pós-greve,  houve  corte  de  pontos,

perseguição relacionada a férias-prêmio, até se chegar ao absurdo de a Secretaria

Estadual  de  Educação,  interpretando  uma lei  nacional,  proibir  os  professores  de

alimentarem-se na escola com a mesma merenda dos alunos. Portanto, criou-se aqui

o que o Deputado Sávio Souza Cruz apresentou como um programa de governo, que

é  o  “magistério  com  fome”,  que  faz  parte  do  projeto  estruturante  “Minas  sem

governo”. Existem outras variantes do referido projeto, tais como salário pequeno e

outras. Mas o projeto anda à toda.

Depois disso, os professores foram perseguidos em salas multisseriadas, onde se

amontoam  alunos  de  diversas  idades  com  distintos  graus  de  compreensão  em

relação à aritmética, à matemática, ao cálculo, à língua portuguesa. Alguns ainda não

foram alfabetizados, outros já estão estudando literatura; e assim vai  o ensino de
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Minas Gerais mostrando os piores recordes.

O Conselho Estadual de Educação pode ser o local onde se faça esse debate, até

para que não vejamos cenas como a que presenciamos, na semana passada, nesta

Assembleia: os professores batendo os pratos para mostrar que estão com fome, que

o salário é pequeno, que a Secretaria não os escuta e que não há diálogo entre o

governo Anastasia e os professores mineiros. Esperamos do Sr. José Francisco e de

todos os outros cujos nomes aprovamos para o Conselho Estadual de Educação que

tratem desse assunto e não permitam que a Secretária continue com atos autoritários

nem que o  governo Anastasia  persista perseguindo os professores no Estado de

Minas Gerais.

A nossa votação da indicação ao Conselho tem o sentido de pacificar as escolas.

Este  ano  os  professores  optaram  por  fazer  paralisações  e  movimentos  que

demonstram sua insatisfação, mas sem greve - ainda bem -, porque ela é sempre

prejudicial  ao  aluno.  Mas  é  evidente  que  vão  acabar  partindo  para  isso.  Você  é

Deputado,  sindicalista  e  sabe  que  a  greve  é  utilizada  como  último  recurso.  Os

professores a utilizaram no ano passado. Este ano optaram por não fazê-la, até por

consciência do que vem acontecendo no sistema educacional, mas podem realizar

mais  um  movimento  grevista  no  próximo ano,  como última instância,  o  que  vem

sempre prejudicando o sistema educacional, porque as paralisações nenhum de nós

quer, muito menos os professores.

Espero, Sr. Presidente, que o Conselho intervenha favoravelmente nessa questão.

Pediria ainda a V. Exa. que tivesse uma compreensão maior com este Deputado e

estudasse a questão do som, para que eles não façam chamada dos Srs. Deputados

quando houver orador inscrito. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência solicitará à Mesa que estude a questão levantada

por  V.  Exa.  em  relação  à  chamada  dos  parlamentares  enquanto  os  Deputados

estiverem  fazendo  pronunciamento  e  depois  informará  a  V.  Exa.  Em  votação,  a

indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo
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Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  José  Henrique  -  Lafayette  de  Andrada  -

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

Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O Deputado Pinduca Ferreira -  Sr.  Presidente, não consegui votar.  Registro que

meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 38 Deputados. Houve 1 voto “em

branco”,  perfazendo  o  total  de  39  votos.  Está,  portanto,  aprovada a  Indicação nº

43/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento nº 339/2011, da Comissão de Direitos Humanos,

em que solicita sejam encaminhados ao Diretor-Geral do Deop-MG e ao Presidente

da Codemig as notas taquigráficas da 3ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido

de informações, com cópias de documentos, sobre eventual doação ou transferência

de imóveis por órgão público a moradores dos bairros e vilas onde haverá obras do

Programa de Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego

Ferrugem; e sobre os mapas da região da Cidade Industrial de Contagem datados de

1940 a 1945, inclusive das áreas próximas às ruas que menciona, situadas na Vila

Itaú. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda nº

1, que apresenta. Em votação, o requerimento, 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 o

Requerimento nº 339/2011 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 606/2011, da Comissão de Participação Popular, em que solicita

seja encaminhado à Emater-MG pedido de informações sobre a execução da Ação

4.147 - Criação de Pequenos Animais -  Piscicultura -  em comunidades indígenas,

com a discriminação das comunidades em que essa ação tem sido desenvolvida,
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bem  como  do  percentual  de  execução  física  e  financeira  da  ação  nas  referidas

comunidades. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma

do Substitutivo nº 1, que apresenta. Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  esse  requerimento  é  importante

porque a Comissão de Participação Popular solicita à Emater pedido de informação

sobre a execução da Ação 4.147 - Criação de Pequenos Animais - Piscicultura - em

comunidades indígenas, com a discriminação das comunidades em que a ação tem

sido desenvolvida, bem como do percentual da execução física e financeira da ação

nas referidas comunidades.

Sr. Presidente, pedi a V. Exa. para encaminhar a votação favorável ao requerimento

e,  ao  mesmo tempo,  propor  à  Assembleia  Legislativa  a  realização  de  um  fórum

técnico nesta Casa para que possamos discutir as questões referentes à agricultura

familiar,  à  reforma  agrária  e,  é  claro,  à  piscicultura  para  pequenos  produtores,

pescadores, o conjunto da agricultura familiar  e o conjunto da reforma agrária no

Estado.  Sr.  Presidente,  esse  fórum,  que  poderia  ajudar  nesse  requerimento  que

estamos  votando,  visa  fortalecer,  em  Minas,  as  ações,  tanto  do  governo  federal

quanto do governo estadual, no que diz respeito à agricultura familiar. As coisas não

vão bem no Estado de Minas Gerais.  Fui procurado pelo Presidente da Fetaemg,

Vilson  da  Silva,  que  fez  uma reunião  com  o  Presidente  da  Assembleia  em  que

mostrou a situação da agricultura familiar em Minas no que tange a alguns pontos.

Vou citar  alguns deles: em requerimento, solicitamos à Emater que desenvolvesse

determinado programa para a agricultura familiar, no caso da piscicultura. E o Vilson

nos relatou que temos um problema sério com assistência técnica em Minas. Nós não

temos previsão, na Emater, para contratação de concursados. A Emater ganhou, no

Estado de Minas Gerais, quase todas as licitações referentes à abertura feita pelo

governo federal para a assistência técnica aos chamados territórios da cidadania. A

Emater ganhou as licitações, mas não tem técnicos novos. Então,  os técnicos da

Emater estão sobrecarregados. Eles têm de olhar pontos de luz para todos, eles têm

que olhar as DAPs e o Pronaf para os pequenos produtores. Geralmente são poucos

técnicos para cuidar de 3 a 5 mil pequenos produtores.
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O Deputado Luiz Henrique também conhece bem essa área e sabe desse dilema

que existe em todo o Estado. Há uma carência enorme de técnicos na Emater.  E

agora  a  empresa  ganhou  a  licitação  para  prestar,  no  território  da  cidadania,  a

assistência técnica direta ao pequeno produtor.  Só que não há técnicos. Então, o

mesmo técnico que faz o Pronaf, nos escritórios, faz de tudo: ele cobra o escanteio e

tem de cabecear a bola para fazer o gol. Agora, ainda arrumaram mais uma tarefa

para ele: driblar, no meio de tudo isso, o adversário. Então, evidentemente, ele não

consegue, e o serviço de assistência técnica não está rendendo. Se não há serviço

de  assistência  técnica  de  qualidade,  fica  prejudicado  aquele  que  quer  obter  um

financiamento.  Se  ele  obtiver  o  financiamento  do  banco  e  não  tiver  assistência

técnica, não paga ao banco, o financiamento vira dívida, e, em vez de uma solução,

teremos  um  problema.  Isso  tem  ocorrido  em  vários  cantos  do  Estado  de  Minas

Gerais.

O Pronaf tem avançado. Estou impressionado em ver quantos pequenos produtores

usam o Pronaf. A burocracia diminuiu tanto no Banco do Nordeste quanto no Banco

do Brasil. Os pequenos produtores estão indo ao banco, conseguindo crédito, mas

depois  há  o  problema  referente  à  assistência  técnica  e  à  comercialização.  O

Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  -  Pnae  -,  esse  mesmo  em  que  a

“Secretaria Estadual de Alimentação” não quer deixar os professores se alimentarem,

é um programa maravilhoso e está nas escolas. O pequeno produtor precisa fazer a

venda, mas precisa também ter condições para isso. E aí, novamente, a Emater não

tem o pessoal necessário para orientar. Vivemos um dilema na agricultura familiar: há

crédito suficiente, há uma demanda enorme para a agricultura familiar e há condições

de avançar, pois o recurso do Pronaf para Minas Gerais é muito grande, chegando a

quase R$1.500.000.000,00 ao ano. No ano passado, houve R$1.200.000.000,00 de

recursos do Pronaf para Minas Gerais, que foram para os pequenos Municípios. É um

recurso que, indo para o Município, alimenta a sua economia. Lá, o pequeno produtor

comprará alimento, semente, cimento, enfim, alimentará o comércio e o serviço local.

Esse  dinheiro  do  Pronaf  precisa  ser  bem  aproveitado.  Se  o  governo  incentiva  o

Pronaf, se ele cria condições técnicas para que essa produção cresça, Minas Gerais

avançará muito.



1060
____________________________________________________________________________

Infelizmente, Sr. Presidente, falo isso não como uma crítica do Líder de Oposição.

Não,  qualquer  Deputado  do  governo  sabe  disso.  V.  Exa.  pode  perguntar  ao

Subsecretário  da Agricultura Familiar,  e  ele dirá a mesma coisa:  faltam condições

para  o  agricultor  e  para  a  agricultura  familiar  avançarem.  A  Subsecretaria  da

Agricultura Familiar foi criada por lei delegada e tem um Subsecretário de confiança,

que  faz  um  belíssimo trabalho  e  merece  todo  o  nosso  elogio,  mas  faltam  a  ele

condições reais para fazer com que a Subsecretaria avance. É uma subsecretaria

dentro  de  uma  Secretaria  que  ainda  tem  a  visão  da  agricultura  comercial,  do

chamado latifúndio, do agronegócio, da agricultura empresarial, da empresa agrícola,

não tem a visão da agricultura familiar. O correto seria termos, em Minas Gerais, uma

secretaria específica da agricultura familiar. Em vez de termos apenas a Secretaria de

Regularização Fundiária, criaríamos uma secretaria da agricultura familiar dentro da

qual teríamos a Emater, que trabalharia com as especificidades da agricultura familiar

em todos esses programas. Temos que realizar um fórum para discutir a questão da

agricultura familiar com seriedade para possibilitar os seus avanços. Esses problemas

não existem apenas nos programas no Estado. Temos problemas também com os

programas do governo federal e com a sua implementação.

Citarei outra questão: o crédito fundiário, que é a obtenção de terras para pequenos

produtores meeiros que querem trabalhar na terra. Há dinheiro sobrando no Banco do

Brasil e no Banco do Nordeste para destinar terra para quem quer trabalhar em Minas

Gerais. Mas é preciso evoluir, na Secretaria de Reordenamento Agrário, para que o

crédito  fundiário  seja  uma  realidade  em  Minas  Gerais.  Hoje,  poucas  famílias

conseguem isso. Demoram três ou quatro anos para conseguir  terra. Na Bahia,  o

prazo  máximo para  conseguir  é  de  seis  meses.  A realização  dessa parceria  tem

avançado em outros Estados. Não me refiro à reforma agrária tradicional, mas a um

potente instrumento para a divisão de terras no Brasil, por intermédio da compra pelo

preço de mercado da terra que o produtor quer vender. Assim, o meeiro, o filho dele,

adquirirão mais terras. O Pronaf é um programa maravilhoso. Em Minas Gerais, não

há  estrutura,  não  tem  funcionamento,  está  paralisado.  Em  Minas,  200  famílias

conseguiram  terra.  Há  um  banco  de  1.500  pessoas  esperando  na  fila.  Se

implementássemos  isso,  colocaríamos  grande  quantidade  de  recursos  em  Minas
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Gerais. A agricultura familiar, em Minas Gerais, representa mais ou menos 12% do

PIB  mineiro,  que  equivalem  quase  ao  poder  da  indústria  automobilística,  mas  é

maltratado. É muito mais barato para o Estado, gera muito mais emprego e renda e

evita o êxodo rural. Não há atenção à agricultura familiar por parte do governo. O

governo não entende de agricultura familiar o suficiente para tocar esse projeto.

A  proposta  é  realizarmos,  na  Assembleia  Legislativa,  um  fórum  técnico  de

agricultura familiar e reforma agrária, para vermos as debilidades do Incra, que são

muitas. Tenho conversado com o Carlos Calazans, seu Superintendente, e sabemos

que esse órgão está muito debilitado, falta pessoal. Ele só tem uma sede em Belo

Horizonte e, para se dizer a verdade, não tem mapeamento regional que lhe capacite

a dar assistência aos assentamentos de reforma agrária. Portanto, vivemos em Minas

um  grande  gargalo  da  reforma  agrária  e  da  agricultura  familiar.  Há  recursos

disponibilizados, mas não os usamos porque não há planejamento.

Essa ação contribui com Minas Gerais, independentemente de o governo ser do

PSDB, do Anastasia. Entretanto, há que existir boa vontade da parte do governo para

ocorrer mudanças, e não vejo isso. Vejo boa vontade da parte do Subsecretário, mas

ele fica isolado por uma política conservadora para o Estado na área da agricultura.

Peço, então, a V. Exa. que encaminhe ao Presidente Dinis Pinheiro - já apresentei a

ele - a ideia do fórum técnico, já aprovada na Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial, com o Deputado Antônio Carlos Arantes, a fim de realizá-lo, pois isso

depende da Mesa da Assembleia. Muito obrigado.

Encaminho favoravelmente à aprovação do requerimento.

O  Sr.  Presidente  -  Parabéns  pela  sua  ideia.  Com  certeza,  faremos  o

encaminhamento junto ao Presidente, a fim de estudar a realização desse fórum.

Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 606/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 725/2011, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  e  à  Diretoria-Geral  do  IMA pedido  de

informações sobre a ocorrência de problemas de saúde ou óbitos que tenham sido

causados pelo consumo de queijo minas artesanal. A Mesa da Assembleia opina pela
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aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  nº  747/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento

de  Água  e  de  Esgotamento  Sanitário  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de

informações sobre as obras de saneamento em Turmalina. A Mesa da Assembleia

opina  pela  aprovação  do  requerimento  com  a  Emenda  nº  1,  que  apresenta.  Em

votação,  o  requerimento,  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  o  Requerimento  nº

747/2011 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  748/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Presidente da Copasa-MG pedido de informações sobre as obras de

saneamento  em  Turmalina.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

requerimento.  Em votação,  o requerimento.  As  Deputadas e  os  Deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 768/2011, das Comissões de Educação e de Segurança Pública,

em  que  solicitam  sejam  encaminhados  ao  Subchefe  do  Estado-Maior  da  PMMG

pedido de informações sobre os dados constantes no Registro de Eventos de Defesa

Social - Reds -, em especial sobre os incidentes de violência em ambiente escolar

nos últimos três anos no Estado, por Município, e pedido de cópia dos documentos

que estabelecem as diretrizes para a atuação da PMMG em casos de violência nos

estabelecimentos  de  ensino.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

requerimento.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado  Sargento

Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  quero  encaminhar

favoravelmente à votação do Requerimento nº 768, porque solicita dados importantes

ao Subchefe do Estado-Maior da Polícia Militar. Esse requerimento foi aprovado tanto

pela  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  quanto  pela  Comissão  de
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Segurança Pública e se refere aos Reds e aos incidentes e à violência no ambiente

escolar nos últimos três anos.

Sr.  Presidente,  quero  dizer  também  da  nossa  satisfação  em  apresentar

requerimento  à  Comissão  de  Direitos  Humanos,  na  próxima  segunda-feira,  para

ouvirmos outras duas testemunhas em relação à máfia dos caça-níqueis em Juiz de

Fora. Vamos apresentar um requerimento solicitando, Sr. Presidente, nos últimos três

anos, todos os Reds que foram feitos pela Polícia Militar e também as ocorrências

registradas  pela Polícia  Civil  em relação à repressão à  máfia  dos caça-níqueis  e

bicheiros naquela cidade.

Deputado Rogério Correia e Deputado Bonifácio Mourão, gostaria que os Líderes

que estão me ouvindo neste momento tivessem a seguinte informação: a casa,  a

boate,  o  prostíbulo,  o  puteiro  de  Juiz  de  Fora  que  tem  como  proprietário  o

contraventor  Frederico  Márcio  Arbex,  um  dos  alvos  da  CPI  que  protocolamos,

Deputada Liza Prado, tem uma boate cuja razão social é Crise Bar e Restaurante

Ltda.,  situada na Rua Zaquia Nami Mokdeci,  240,  Bairro Aeroporto,  Juiz de Fora.

Pasmem com o que vou trazer de notícia para o s senhores. Em outubro de 2011,

essa boate, esse prostíbulo, esse puteiro foi interditado por dois dias pela Prefeitura

Municipal. Sabe por que, Deputado Luiz Carlos Miranda, V. Exa. que acompanhou o

depoimento? Porque o terreno é da Prefeitura. O terreno onde funciona a boate do

contraventor em Juiz de Fora, Deputado Marques, é da Prefeitura. Foi interditada por

dois dias, mas a Secretária de Regulação Urbana recebeu uma ordem superior para

que a boate voltasse a funcionar.

Deputado José Henrique, que preside essa reunião, todos os membros do partido

de V. Exa. assinaram a CPI, inclusive o Deputado Bruno Siqueira, que é de Juiz de

Fora, porque quer ver essa história passada a limpo. Mas a imprensa não vai se calar

porque estamos recebendo várias ligações. Daqui a pouco darei uma entrevista ao

“Jornal Alterosa”. Vou pedir que sejam fornecidos os registros de eventos da Defesa

Social da Polícia Civil e da Polícia Militar dos últimos três anos. Pasmem: o prostíbulo

conhecido hoje como boate Prime, em Juiz de Fora, está situado em um terreno da

Prefeitura. Será que vamos ficar todos de braços cruzados? Será que os Deputados

desta Casa não vão reagir? Será que não vão assinar conosco a CPI?
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No  “Estadão”,  temos  a  seguinte  matéria:  “CPI  do  Cachoeira  é  aprovada  no

Congresso”. A Câmara obteve 340 assinaturas e o Senado, 67. Posso informar a V.

Exa. que a grande liderança que temos no Senado, o Senador Pedro Taques, ex-

Procurador da República, que foi um dos baluartes na coleta das assinaturas porque

é um Senador sério e honrado, não quer ver esse rolo, essa prostituição do dinheiro

público  com a  corrupção.  Agora,  Deputado Luiz Carlos  Miranda e  Deputada Liza

Prado, gostaria de chamar a atenção do nosso Líder, Deputado Bonifácio Mourão,

para  o  fato  de  que,  na  Câmara,  a  comissão  parlamentar  contou com  a  adesão,

segundo as lideranças, de Deputados do PT, com 78 assinaturas, do PMDB, com 46

assinaturas,  e  do  PSDB,  com  50  assinaturas.  Aqui  o  PSDB  não  está  querendo

assinar a CPI. Esse depoimento do oficial da Polícia Militar que esteve aqui, no dia 28

de março, foi prestado no dia 13/10/2011. Será que eu estou equivocado, Presidente?

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  gostaria  de  solicitar  que  V.  Exa.  volte  ao

requerimento que trata da questão da Reds por parte da segurança pública.

O Deputado Sargento Rodrigues - Presidente, estou fazendo um preâmbulo para

falar  da  importância  desse  requerimento.  Aliás,  por  diversas  vezes,  solicitei  ao

Deputado  Rogério  Correia  que  desobstruíssemos  a  pauta  para  a  votação  dos

requerimentos. Estou apenas fazendo um preâmbulo antes de entrar no mérito da

questão. Quando falo de Reds, quero saber quantos foram realizados em contraponto

à máfia dos caça-níqueis. O Reds é o registro de evento de defesa social, feito pelas

Polícias Civil e Militar.

No Requerimento nº 768/2011, estamos fazendo uma solicitação ao Subchefe do

Estado Maior da Polícia Militar, o que obviamente deve ser estendido à Polícia Civil. É

obvio  que  esse  assunto  fala  de  segurança  pública,  e  estamos  dizendo  que

protocolizamos  um  requerimento  para  criação  de  uma  CPI  que  diz  respeito

exatamente à segurança pública. O contraventor teve o disparate, a cara de pau de

abordar o oficial da Polícia Militar e lhe perguntar de que estava precisando, porque,

segundo ele, o oficial era a única pessoa que os ajudava. Presidente, isso aconteceu

no momento em que o oficial  estava registrando um evento de defesa social  que

tratava da repressão aos caça-níqueis em plena avenida da cidade de Juiz de Fora.

Presidente, veja a importância da votação do Requerimento nº 768/2011. O nosso
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encaminhamento é favorável à votação dele.

Também não posso deixar de relatar a importância da CPI para combater a máfia

dos caça-níqueis em Minas Gerais. Se lá, em Brasília, todos os partidos da Situação

e da Oposição estão unidos numa única voz para instaurar a CPI, então por que aqui

nós temos de ser diferentes, Deputado Marques Abreu? Existem policiais recebendo

propina  em  Juiz  de  Fora,  semanalmente,  e,  se  alguém  aqui,  isto  é,  se  algum

Deputado  da  base  do  governo  ou  alguma  das  chefias  de  Polícia  disser  que  a

Corregedoria de Polícia tem isenção para apurar o fato, sozinha, é conversa fiada.

Esse  depoimento  foi  dado  há  seis  meses,  e  o  Maj.  Prestes  continua  como

Subcomandante.  O  Cap.  Yoshio  Luiz  Yamaguchi  continua  sendo  encarregado  do

próprio  inquérito,  sendo  ele  o  denunciado.  Se  hoje  se  denuncia  um  Coronel  da

reserva,  amanhã  eles  mandam  fazer  uma sindicância  para  apurar  o  assunto.  É

brincadeira.

Os Deputados desta Casa precisam sentir o calor e a gravidade dessas denúncias

que  estamos  trazendo.  Não  é  possível  que  os  Deputados  fiquem inertes.  Não é

possível que esta Casa não possa instaurar a CPI. É por isso, Presidente, que vejo a

necessidade de aprovação desse requerimento. Aliás, não só esse, como também o

próximo, o Requerimento nº 809/2011, que diz respeito à área da segurança pública.

O nosso encaminhamento é o encaminhamento do Líder do PDT pela aprovação do

requerimento. Existe ainda o requerimento de criação de uma CPI, e os Deputados

da base do governo precisam ter um pouco mais de sensibilidade para aprová-lo.

Digo isso, porque o PT o assinou, assim como o PCdoB, o PDT, o PRB e alguns

outros Deputados da base do governo. Entretanto, precisamos da assinatura de todos

os  Deputados  da  Assembleia.  Será  que  vamos  comungar,  compactuar  com  a

corrupção no meio das Polícias Civil e Militar? Vamos defender a instalação dessa

CPI. Há quase dez anos esta Casa não tem uma CPI, Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado o Requerimento nº 768/2011. Oficie-se.

Requerimento nº 809/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita o

encaminhamento à Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias



1066
____________________________________________________________________________

de Justiça da Infância e da Juventude pedido de informações sobre a implantação de

medidas  socioeducativas  em  Municípios,  em  particular  quanto  à  prestação  de

serviços à comunidade e à liberdade assistida. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação do requerimento. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  solicitei  encaminhar  esse

requerimento  que  versa  sobre  questões  relativas  à  segurança  pública.  É  um

requerimento  da  própria  Comissão  de  Segurança  Pública,  que  solicita  seja

encaminhado à Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça  da  Infância  e  da  Juventude  -  CAO-IJ  -  pedido  de  informações  sobre  a

implantação  de  medidas  socioeducativas  em  Municípios,  em  particular  quanto  à

prestação  de  serviços  à  comunidade  e  à  liberdade  assistida.  Encaminho

favoravelmente a esse requerimento,  mas peço a V.  Exa.  que,  nesse assunto da

segurança  pública,  eu  possa  abordar  algo  que  o  Deputado  Sargento  Rodrigues

abordou  no  requerimento  passado,  assunto  que  julgo  importante  esclarecer  à

população, aos Deputados e às Deputadas, e que ainda não tive oportunidade de

tratar.

Foi ou será instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista no Congresso

Nacional,  que  averiguará  as  questões  do  bicheiro  Cachoeira  com  políticos  e

empreiteiras, enfim, com problemas de corrupção no País como um todo, que já tem

sido  apontado  na  imprensa  brasileira  como  um  problema  real  a  se  enfrentar.  O

Deputado Sargento Rodrigues solicitou a instalação de uma Comissão Parlamentar

de Inquérito  aqui,  e  a Bancada do PT assinou esse requerimento,  todos os seus

Deputados, assim como aconteceu em Brasília. Julgamos necessário passar isso a

limpo e fazer uma investigação lá e aqui, ao estilo da que fizemos, como eu disse

ontem,  com a  comissão parlamentar  que averiguou  a  questão do narcotráfico  no

Brasil, que existiu aqui também. Eu e o Deputado Sargento Rodrigues participamos

desse processo, que ajudou a comissão formada em Brasília. E creio que o mesmo

deve  acontecer  aqui  em Minas  Gerais,  para  ajudarmos  a  CPI  nacional  que  virá.

Portanto, espero que a Mesa da Assembleia e por ordem da Presidência, a partir da

solicitação feita pelo Deputado Sargento Rodrigues, possa fazer as indicações. O PT
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imediatamente  indicará  um  membro  do  partido  para  fazer  parte  desta  CPI  na

Assembleia Legislativa, que ajudará a CPI nacional.

Mas  eu  não  poderia  deixar  de  fazer  alguns  comentários,  Deputado  Sargento

Rodrigues, sobre a nota que o Presidente da Câmara Federal, o Deputado Marco

Maia,  apresentou publicamente sobre essa CPI,  mais  especificamente no  que diz

respeito à revista “Veja”, que tem feito o trabalho de não permitir que essa CPI seja

realidade. A revista “Veja” teme a CPI porque muitos já a chamam de “CPI da Veja”. E

o Deputado Marco Maia, Presidente da Câmara, disse, entre outras coisas, Deputado

Sargento Rodrigues, o seguinte sobre essa CPI: (- Lê:) “Posso assegurar que haverá,

sim,  investigações  sobre  as  graves  denúncias  de  que  o  contraventor  Carlinho

Cachoeira abastecia jornalistas e veículos de imprensa com informações obtidas a

partir  de um esquema clandestino de 'arapongagem'.  Vale lembrar que, há pouco

tempo,  um importante jornal  inglês  foi  obrigado a fechar  as  portas  por  denúncias

menos graves do que essas. Isso sem falar na defesa que a matéria da 'Veja' faz da

cartilha fascista - a de que os fins justificam os meios -, ao defender o uso de meios

espúrios para alcançar seus objetivos. Afinal, por que a revista 'Veja' é tão crítica em

relação à instalação dessa CPMI? Por  que a 'Veja'  ataca essa CPMI? Por  que a

'Veja',  há duas semanas,  não publicou uma linha sequer  sobre as  denúncias que

envolviam até então somente o Senador Demóstenes Torres, quando todos – destaco

todos - os demais veículos da imprensa buscavam desvendar as denúncias? Por que

não investigar possíveis desvios de conduta da imprensa? Vai mal a 'Veja'!  O que

mais surpreende é o fato de que, em nenhum momento nas minhas declarações – de

Presidente da Câmara Federal - durante a última semana, falei especificamente sobre

a revista, apontei envolvidos ou mesmo emiti juízo de valor sobre o que é certo ou

errado no comportamento da imprensa ou de qualquer envolvido no esquema. Ao

contrário,  apenas  afirmei  a  necessidade de se  investigar  tudo  que  diz  respeito  a

relações  criminosas  apontadas  pelas  Operações  Monte  Carlo  e  Vegas.  Não  é  a

primeira vez que a revista 'Veja'  realiza matérias aparentemente jornalísticas, mas

com cunho opinativo,  exagerando nos adjetivos a mim, sem sequer,  como manda

qualquer manual de jornalismo, ouvir as partes, o que não aconteceu em relação à

minha pessoa - confesso que não entendo o porquê -, demonstrando o emprego de
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métodos pouco jornalísticos, o que não colabora com a consolidação da democracia,

que tanto depende do uso responsável da liberdade de imprensa.”

Quem assinou isso foi o Deputado Marco Maia, mas, quando li, disse que assinaria

o mesmo, pois também fui vítima da revista “Veja”, da mesma forma, com matérias

antijornalísticas e mentirosas, sem que se provasse absolutamente nada do que se

disse  em  relação  a  este  Deputado.  Ela  chegou  a  insinuar  que  eu  falsifiquei

documentos  e  apresentei  listas  inverídicas  etc.,  etc.,  etc.,  como viram  na  revista

“Veja”. A revista “Veja” se associa ao crime organizado e ao Carlinho Cachoeira para

plantar  notícias  e  desestabilizar  o  governo.  Agiu  dessa  forma  não  com  fontes

bandidas,  mas se  associando ao  banditismo.  Se  existem  fontes  bandidas,  extrair

delas algo que seja útil para a opinião pública, algo que deve ser revelado, é uma

coisa;  mas  associar-se  ao  banditismo  para  desestabilizar  pessoas,  governos,

parlamentares, políticos e seja lá quem for é outra coisa.

A revista “Veja” vai agora para o banco dos réus. Por isso, não quer essa CPI, pois

terá de explicar como se serviu da arapongagem de bandidos contraventores, que

chama de empresários  dos  jogos.  Os  bicheiros  contraventores  são chamados  de

empresários dos jogos pela revista “Veja”, que usa de “arapongagem” e banditismo

para fazer matérias em que nada prova e ataca as pessoas. Assim fez a revista “Veja”

em vários aspectos e capas e, hoje, está sendo colocada no banco dos réus a partir

da instalação dessa CPI.

Gostaria de fazer constar da ata da nossa reunião a coragem do Deputado Marco

Maia, Presidente da Câmara dos Deputados, que mostrou independência do Poder

Legislativo e instalou agora uma CPI para investigar essas questões e colocar os

pingos nos is dessas questões postas da liberdade de imprensa, que, para nós, é

fundamental  e precisa ser defendida. Mas até para que seja defendida, é preciso

separar o joio do trigo. E isso será feito agora no Congresso Nacional. Espero que o

caso da Inglaterra, com fatos muito menos graves, que levaram até ao fechamento de

jornais que se associavam ao crime, sirva de exemplo para que a imprensa tenha, em

seu conjunto, responsabilidade, e não a irresponsabilidade da revista “Veja”, que agiu

apenas  para  desestabilizar  o  governo,  usando  métodos  bandidos,  chantagem  de

pagamentos de propinas e outros dispositivos.
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Deputado  Sargento  Rodrigues,  a  sua  CPI  poderá  também  ajudar  nisso,  para

verificar as relações de contravenções que existem aqui. Já sabemos que o Carlinho

Cachoeira já andou por Araxá, Uberlândia e Belo Horizonte e que o Demóstenes

Torres tem aqui até universidade, ao que tudo indica, para fazer lavagem de dinheiro.

Isso deve ser investigado, pois esse também é o papel do Poder Legislativo.

Mais uma vez, enalteço o que disse o Presidente Marco Maia em relação à CPI.

Reforço a ideia de que, durante esse processo, essa questão também tem de ser

revista, e as relações perigosas e criminosas da revista “Veja” têm também de ser

investigadas pela Câmara dos Deputados.

Deputado Sargento Rodrigues, parabenizo-o e, é claro, votaremos favoravelmente

ao requerimento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado o Requerimento nº 809/2011. Oficie-se.

Requerimento nº 1.312/2011, do Deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita seja

encaminhado ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais pedido de

informações sobre a localização da escada Finasa, adquirida através de convênio

com a Sudene para equipar o 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Montes Claros

e  de  lá  retirada  para  manutenção  em  2008.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela

aprovação do requerimento. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Tadeu Martins Leite.

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite*  –  Bom  dia,  Sr.  Presidente,  Deputado  José

Henrique,  demais  Deputados  desta  Casa  e  telespectadores  da  TV  Assembleia.

Gostaria  de  encaminhar  esse  requerimento  de  minha  autoria,  caro  Presidente,

porque,  na verdade,  creio  que se trata de  uma história  até  mal  contada,  que se

arrasta há mais de cinco anos.

Para quem não sabe, Montes Claros recebeu essa escada Finasa, de 36m de altura

para o 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros daquela cidade, na época adquirida por

meio  de  convênio  com  a  Superintendência  de  Desenvolvimento  do  Nordeste  –

Sudene. Ela permaneceu em Montes Claros até 2008, quando foi retirada de lá sob a

alegação  de  que  passaria  por  manutenção  em  Belo  Horizonte  e  que  depois
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retornaria.  Pois  bem,  já  estamos  em  2012 e  essa escada,  esse  equipamento  do

Corpo de Bombeiros, até hoje não apareceu novamente em Montes Claros. Há aí

dois problemas. O primeiro é que esse equipamento seria de extrema importância

para Montes Claros, que, hoje, graças a Deus, está em pleno desenvolvimento, com

suas edificações e com a instalação de indústrias.  O segundo,  para  mim o mais

grave, é que essa escada foi comprada por meio de convênio com a Sudene e não

poderia ter saído de lá. No mínimo, Deputado Antônio Júlio, ela tinha de ficar nessa

região da Sudene. Mas foi tirada de lá e fui informado que ela está em Uberlândia.

Temos de saber, de fato, do Corpo de Bombeiros, do Comando-Geral por que essa

escada, que foi adquirida por meio de convênio com a Sudene, saiu de Montes Claros

e até hoje não voltou. Na época, alegaram que Montes Claros seria contemplada com

um equipamento ainda mais moderno que aquela escada Finasa, de 36m de altura.

Disseram que iriam mandar para Montes Claros uma escada de 50 metros. Alguns

podem achar que isso é simples, mas, hoje, Montes Claros está passando por um

processo  de desenvolvimento  e  o  7º  Batalhão  do  Corpo de  Bombeiros  não  está

equipado para salvar vidas quando for necessário. Deus nos livre e guarde, mas se

um  edifício  ou  uma indústria  pega fogo,  acontecerá  uma tragédia.  Agora,  o  mais

grave é a situação do convênio. Essa escada não poderia ter saído de Montes Claros.

Venho aqui hoje, por meio desse requerimento, pedir explicações ao nosso Corpo

de Bombeiros e ao Comando-Geral para saber que fim levou essa escada. Onde está

essa bendita escada? Estou tentando salvar vidas em Montes Claros e impedir que,

caso ocorra uma tragédia lá, não tenhamos equipamento suficiente e necessário para

resolver o problema e salvar vidas. Quero que o Corpo de Bombeiros nos dê uma

explicação. Volto a dizer que estamos com essa discussão e com essa dúvida na

cabeça há mais de cinco anos. Por diversas vezes, já pedimos explicações. A última

notícia que tive é que essa escada,  comprada com recursos da Sudene,  está no

Município de Uberlândia.

Meus amigos,  acredito que hoje,  em Montes Claros,  que já é considerada polo

industrial – brevemente, teremos a Alpargatas e Case New Holland e outras indústrias

-,  o  Corpo  de  Bombeiros  tem de estar  equipado,  e  essa escada,  comprada com

recursos da Sudene, deve estar no Município de Montes Claros.
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Caro Presidente,  voltando  à  minha  explanação  em  defesa  desse requerimento,

acredito  que  Montes  Claros  está  passando  por  um  bom  momento,  por  um  belo

momento.  A cidade está  em desenvolvimento;  a  população,  crescendo;  indústrias

sendo  instaladas  ali.  Falei  sobre  a  Alpargatas  e  sobre  a  Case  New  Holland.  O

governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Montes Claros, está realizando

esse trabalho, obviamente desenvolvendo o Município, e consequentemente o Norte

de Minas como um todo.

Espero que, após esse requerimento, essa luta, essa discussão, essa dúvida que

tem pairado nas cabeças dos montes-clarenses, dos norte-mineiros por mais de cinco

anos, sejam resolvidas imediatamente; que essa escada volte para Montes Claros ou

que o comando do Corpo de Bombeiros envie para lá um equipamento mais eficiente,

mais moderno. Independentemente desse equipamento mais moderno, necessitamos

saber onde está essa bendita escada de 36m de altura, adquirida com recursos da

Sudene,  que  sumiu  de  Montes  Claros  e  nunca  mais  foi  vista.  Obrigado,  Sr.

Presidente.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado

Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, o nosso encaminhamento inicial

era sobre o Requerimento nº 1.312, mas como o final 12 é sempre um bom número,

trouxe aqui o jornal “Hoje em Dia”, que publicou uma matéria de página inteira com a

fotografia  da  Prime,  que  é  o  prostíbulo  do  Sr.  Frederico  Márcio  Arbex,  grande

contraventor  de  Juiz  de  Fora,  que vem  corrompendo oficiais,  praças,  Delegados,

Investigadores da Polícia Civil  e o Juiz Murilo  de Sá,  punido pelo CNJ,  conforme

matéria do “Hoje em Dia”. Esse contraventor é muito influente, porque essa boate, ou

melhor,  esse prostíbulo  está  funcionando  em um  terreno da Prefeitura.  Pasmem,

senhoras e senhores. Será que os Deputados desta Casa não acordaram ainda para

o fato de que essa CPI tem de ser aberta urgentemente? Espero que hoje à tarde eu

possa despachar com o Presidente da Assembleia, porque, embora o governo tenha

pedido a alguns Deputados que retirassem suas assinaturas, vários parlamentares

afirmaram que não vão fazer isso. Fizemos as contas. Das 40 assinaturas colhidas,

no mínimo 30 vão permanecer. O Regimento Interno, em seu art. 112, estabelece que
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são  necessárias  as  assinaturas  de  um  terço  dos  Deputados,  ou  seja,  de  26

parlamentares.

Não é possível que a Assembleia de Minas, vendo os tentáculos do jogo do bicho e

da  máfia  dos  caça-níqueis  em  nosso Estado,  vai  deixar  isso  correr  frouxo.  Se a

Polícia  Militar  quisesse  apurar  com  isenção  total  o  depoimento  prestado  há  seis

meses, teria tomado providências, porque o Major, o Tenente-Coronel, o Capitão, os

Sargentos,  o  Delegado  e  o  Investigador  continuam  trabalhando  como  se  nada

estivesse acontecendo. Nada. Pergunto: em Brasília, o PSDB coloca 50 assinaturas,

50. O PSB, 25, o DEM, 27, o PPS, 10, o PV, 6, o PDT, 23, o PSD, 24 assinaturas,

enquanto na Assembleia vemos Deputados dos mesmos partidos evitando assinar a

CPI.

Presidente,  encerro  minhas  palavras  porque,  adianto  a  V.  Exa.,  este  Deputado

estará aqui à tarde, à noite,  de madrugada, quinta, sexta e, se preciso, sábado e

domingo, mas não abriremos mão da nossa ideia. A Assembleia tem de mostrar que é

independente. Quando o Deputado Dinis Pinheiro era candidato à Presidência desta

Casa,  disse  que  votaria  nele,  mas  que,  quando  apresentasse  um  requerimento

pedindo uma CPI, solicitaria a ele que deixasse o Poder Legislativo ser Poder, que o

deixasse  exercer  suas  funções.  Está  na  hora  de  o  Presidente  despachar  o

requerimento, Deputado Antônio Júlio, porque as denúncias são muito graves. São

policiais  civis  e militares  recebendo propina  de  contravenção em Juiz  de  Fora.  A

boate, o prostíbulo funciona no terreno da Prefeitura. Nós estamos esperando o que

para essa CPI funcionar? Faço um apelo a todos os Deputados da base do governo

para que cerrem fileira e assinem. Não podemos deixar a corrupção campear solta

pelo  nosso  Estado  e  a  Assembleia  deixar  de  demonstrar  o  que  realmente  é

necessário:  coragem,  firmeza  e  apuração  rigorosa  para  que  os  culpados  sejam

punidos na forma da lei. Deputado Antônio Júlio, isso é o que espero desta Casa. É

preciso firmeza para apurar  numa CPI.  Dessa forma,  não teremos problemas em

relação  ao  segundo  degrau  do  inquérito,  aonde  o  Delegado  não  consegue  ir.

Pasmem, o prostíbulo do maior contraventor de Juiz de Fora funciona no terreno da

Prefeitura, pago pelo contribuinte. E esse moço envolvido em corrupção para todos

os lados. Muito obrigado, Presidente.
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O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado o Requerimento nº 1.312/2011. Oficie-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora 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.

Questões de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, não tive oportunidade de fazer um aparte

ao Deputado Tadeuzinho,  mas precisava me manifestar.  Nós estamos  levantando

essa questão de governo, estamos fingindo que está tudo bem com o governo, que

não temos problemas em Minas Gerais e que realmente estamos acima de tudo, que

as coisas estão funcionando normalmente.  O Deputado Tadeu faz essa denúncia,

considero-a grave porque o governo do Estado e o Corpo de Bombeiros fizeram um

convênio com a Sudene para comprar equipamento para ser utilizado na área da

Sudene  e  este  foi  desviado  para  o  Triângulo  Mineiro.  Essa  é  uma situação  que

precisa ser mais bem-avaliada, pois o governo deve explicar, o Corpo de Bombeiros

deve  explicar.  Se  fosse  um  Prefeito  que,  ao  fazer  um  convênio  com  qualquer

Secretaria,  com objeto definido, desviasse o recurso, poderia até ser impedido de

disputar eleições, porque a lei para os Prefeitos é muito mais dura. Porém, também

devem existir regras para o governo do Estado. Se falamos de área da Sudene, com

certeza estamos tratando de recursos do governo federal destinados a compra de

equipamentos. Sr. Presidente, hoje apresento requerimento para que a Assembleia

faça um debate sobre a desintegração das polícias e do sistema de segurança de

Minas Gerais. Está na hora de fazermos essa discussão. Já fizemos várias outras,

como o plano de segurança pública, e agora vamos fazer o inverso: a desintegração.

A segurança pública em nosso Estado é um problema muito grave. Começa com o

sistema penitenciário, que nos últimos anos passou por um momento interessante,

mas há cerca de oito  meses entrou  em desespero,  com rebelião de mulheres,  o

governo tentando abafar - abafa daqui, abafa dali -, fugas em Ribeirão das Neves. A

situação está tomando determinado rumo, e precisamos tomar providências. A Polícia

Civil  está acabando no interior do Estado. Se for acabar, que o governo envie um
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projeto  a  esta  Casa  -  nem  sei  se  pode  -  para  acabar  com  a  Polícia  Civil,  para

encontrarmos outro mecanismo que dê segurança à população. No Norte de Minas,

havia  13  Delegados,  mas  hoje  há  apenas  2  para  dar  plantão  e  fazer  todo  o

atendimento. São seis delegacias especializadas. A coisa está tomando certo rumo, e

estamos fingindo que isso não está acontecendo. Dizem que não podemos falar do

governo, que fez um “choque de gestação”. Mas o “choque de gestação” continua

parindo um monte de problemas. O “choque de gestação” ou de gestão, para ser

mais claro, serviu para fazer “marketing” político do governo, o déficit zero. Mas agora

há uma dívida de R$70.000.000.000,00 e R$400.000.000,00 de pagamento de juros

por  mês.  Isso  tem  de  ser  discutido,  e  a  Assembleia  o  tem  feito  com  muita

competência. Quero registrar que chegamos ontem de Rio Branco, Capital do Acre,

onde  estava  o  Presidente,  e  fizemos  essa  discussão.  Havia  18  Estados  lá

representados,  que também, por  meio  das suas assembleias,  estão  preocupados

com essa situação. Percebo que o Senado e a Câmara estão omissos, até porque

nenhum dos nossos representantes no Senado têm moral para fazer essa discussão.

O Aécio não pode discutir, porque vendeu o déficit zero ao Senado, afirmou que, em

Minas, não havia problemas, que tudo estava resolvido. Como ele então vai discutir

dívida? E, infelizmente, os outros dois ainda não se assentaram para ver como as

coisas ocorrem no Senado, o Perrella e o Clésio Andrade, que é do nosso partido, o

PMDB. Vejam em que situação nos encontramos! As assembleias estão fazendo o

seu papel, mas não temos o poder de decisão. O poder de decisão está em Brasília.

Temos  o  poder  político  de  levantar  a  questão,  de  mostrar  à  Presidente  Dilma  a

agiotagem  irresponsável  do  Banco  Central  e  do  governo  federal  em  cima  dos

Estados, que passou dos limites. Precisamos rever essa situação. Estou finalizando

minha fala, mas gostaria de terminar de apresentar o exemplo. Não podemos aceitar

as propostas vindas do Ministério da Fazenda, do Banco Central e da Presidência. É

enganação.  As  propostas  foram  apresentadas  sem  se  fazer  uma  análise  mais

aprofundada do assunto. Não vão resolver o problema. Vão fingir que aceitaram a

negociação, que estão dando aceno positivo, mas, na verdade, não vamos resolver o

problema do Estado, que é sério, grave. Se não o resolvermos nos próximos seis

meses, Minas Gerais vai entrar em processo de falência. Mas hoje existe a falência
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judicial, que é programada, mas é preciso programar o pagamento da dívida também.

Era o que queríamos dizer. Aproveitando o requerimento do Deputado Tadeu, vamos

fazer  um  debate  público  na  Assembleia  sobre  a  desintegração  do  sistema  de

segurança pública em Minas Gerais.

O Deputado Antônio Genaro - Quero apenas dizer ao Deputado Antônio Júlio que

concordo com V. Exa. “ipsis verbis”.

O Deputado Duarte Bechir - Acompanhei atentamente a fala do Deputado Antônio

Júlio. Ela é cercada de alguns pontos, com os quais concordamos. Quero trazer ao

conhecimento dos nossos nobres pares e aos telespectadores da TV Assembleia uma

reportagem importante. O jornal “O Globo” de hoje, 18 de abril, traz a coluna “Não nos

Enganemos”, do Senador Aécio Neves, que diz o seguinte: (-Lê:) “O ensaio tardio do

governo federal de abrir negociações com os Estados brasileiros sobre as dívidas

impagáveis com a União ocorre no momento em que novos diagnósticos confirmam o

desmonte da Federação”. O Deputado Antônio Júlio fala do desmonte da segurança

pública  e  da  Federação.  “Estudo  recente  da  Firjan  denuncia  o  dramático

enfraquecimento dos nossos Municípios, 83% deles simplesmente não conseguem se

sustentar.  O Fundo de Participação dos Municípios  sofre os  efeitos  da  recorrente

política federal de concentrar incentivos fiscais em impostos compartilhados com os

Municípios, sem compensá-los pelas perdas. A outra face do problema é a relação

leonina da União com os Estados. Atenho-me a ela e a uso como espelho para os

demais. Vemos o exemplo de Minas Gerais, que, em 1998, tinha uma dívida com o

Tesouro Nacional de R$14.800.000.000,00. De lá para cá, nenhuma outra dívida foi

contraída  com  a  União.  Do  Estado,  já  tendo  pago  religiosamente

R$21.500.000.000,00,  quase  o  dobro  do  que  devia,  ainda  lhe  é  cobrado

R$58.500.000.000,00.  Já  pagamos  R$22.000.000.000,00,  mas  Minas  deve  ainda

R$58.000.000.000,00. Sob pressão, sem cumprir o necessário diálogo prévio com os

Governadores, o Planalto propôs mudar o índice de correção atual, o IGP-DI, para a

taxa Celic, que sempre oscila ao sabor da política monetária. A sugestão ignora os

esforços do próprio Tesouro para retirar do mercado os títulos vinculados a ela. Não é

preciso ser financista para perceber a armadilha. Os Estados passariam a dever pela

taxa que o próprio governo evita. Ele não quer a taxa que ela quer colocar para os
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Estados. Os Secretários da Fazenda têm trabalhado a substituição do IGP-DI pelo

IPCA. A proposta do Senador, em tramitação no Senado, defende que prevaleça o

índice de correção que, no período de apuração, oferecia menor ônus aos Estados,

ou o IGP-DI ou o IPCA, aquilo que seria mais conveniente para os Estados. Não pode

ser ideal da União usurpar os recursos dos Estados. É consensual que não basta

limitar as dívidas do Estado com a União a mudanças de correção, embora seja essa

a parte da solução. É imperativa a redução da taxa de juros? Estamos propondo 2%

ao ano. Atualmente, ela varia de 6% a 7,5%. Além disso, é necessário um ajuste de

comprometimento da Receita Líquida Real, RLR, dos Estados, com o pagamento de

encargos, que chegam a consumir 15% da receita em alguns deles. Defendemos que

o limite não ultrapasse 9%. Hoje, está em quase 15%. Um novo patamar máximo de

comprometimento da RLR pode ser discutido, por exemplo, sob a perspectiva de que

a diferença a ser negociada seja revertida em investimentos em áreas previamente

pactuadas”. Isso é o que o Deputado Antônio Júlio sugere. Vamos investir na saúde,

na segurança, na educação e que isso possa ser deduzido do valor que os Estados

devem para  a  União.  “Não nos  enganemos”,  finaliza  o  Senador  Aécio  Neves.  “A

dívida dos Estados está sendo paga pelos brasileiros, no nosso caso, com o suor dos

mineiros, que, além de arcarem com uma enorme carga tributária,  continuam sem

receber os investimentos e serviços a que temos direito”. Essa matéria foi veiculada

no referido jornal, que trago ao conhecimento desta Casa, e é de autoria do Senador

Aécio Neves. O pagamento da dívida dos Estados tem de continuar sendo levado a

sério. Demos o chute inicial, e já estão surgindo encaminhamentos, fruto do nosso

trabalho, que não pode parar. A sangria tem de ser estancada. Minas e os Estados

brasileiros precisam continuar oferecendo ao seu povo melhores condições de saúde,

segurança,  educação,  mas nunca fazer  ao governo federal  o pagamento de juros

exorbitantes, como ocorre hoje com os Estados brasileiros. Muito obrigado.

Encerramento

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  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
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de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 18/4/2012

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Duarte

Bechir e Sebastião Costa (substituindo o Deputado Neilando Pimenta, por indicação

da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: do Deputado Neilando Pimenta em que

justifica  sua  ausência  a  esta  reunião;  ofícios  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,

Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, em que agradece o

convite para participar do debate público desta comissão em 9/4/2012; do Sr. Vasco

de Oliveira Araújo, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, em que

agradece o convite para o referido debate e parabeniza esta Casa por sua realização;

e do Sr. Léo Burguês, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em que

agradece o convite para o referido debate público e justifica sua ausência a esse

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

e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão

e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei

nºs 1.551/2011 na forma do Substitutivo nº 1, 2.785/2012 com a Emenda nº 1, 2.857,

2.903, 2.906 e 2.939/2012, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.853, 2.854 e

2.895/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 706 e 973/2011. 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.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os requerimentos dos Deputados Sebastião Costa, Duarte Bechir e Bosco

em  que solicitam seja  inserida  nos anais  desta  Casa a  reportagem publicada no

“Minas Gerais” de 17/4/2012 sob o título "De Azurita para o mundo...  da ciência";

Duarte Bechir em que solicita seja formulado voto de congratulações com os alunos

da  Escola  Estadual  Manuel  Antônio  de  Sousa,  situada  no  Distrito  de  Azurita,  no

Município do Mateus Leme, por representarem o Estado na Internacional Science and

Engeneering  Fair;  Bosco  (2)  em  que  solicita  sejam  debatidos  a  computação  em

nuvens,  seus  limites  e  desafios  legais  e  a  "consumerização"  da  tecnologia  da

informação; e seja realizada reunião de audiência pública, no Município de Lavras,

para debater os desafios na qualificação dos estudantes para o ingresso no 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, 19 de abril de 2012.

Duarte Bechir, Presidente – Glaycon Franco – Carlin Moura.

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  congratulações  com  a  TV  Alterosa  pelos  50  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 2.693/2012, do Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com o Sindicato dos Empregados nas Empresas de Transporte

de  Valores  do  Estado  de  Minas  Gerais  pela  posse  de  sua  nova  diretoria

(Requerimento nº 2.701/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais pelos 40

anos de sua fundação (Requerimento nº 2.751/2012, do Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com a comunidade de Itanhandu pelo fato de esse Município ter

sido agraciado com o Prêmio Brasil Sorridente, concedido pelo Conselho Federal de

Odontologia  por  ter-se  destacado  na  implantação  das  políticas  de  saúde  bucal

(Requerimento nº 2.757/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de aplauso ao "Jornal das Estâncias", de Caxambu, pelos 30 anos de sua fundação

(Requerimento nº 2.759/2012, da Deputada Liza Prado);

de aplauso ao Cel.  PM Márcio Martins  Sant'Ana, Comandante-Geral  da PMMG,

pelo  brilhante desempenho do Programa Estadual  de Resistência às  Drogas,  que

atende com eficiência os  propósitos de prevenção do uso de entorpecentes pelos

alunos  da  rede  pública  e  privada  de  ensino  (Requerimento  nº  2.763/2012,  da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação dos Nomes da Sra. Anali de

Rezende e outros para Comporem o Conselho Estadual de Educação);

de congratulações com a 4ª  Brigada de Infantaria  Motorizada,  de Juiz de Fora,

pelos  importantes  serviços  prestados  durante  o  processo  de  pacificação  dos

Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, no período de outubro de 2011

a fevereiro de 2012 (Requerimento nº 2.796/2012, do Deputado Rômulo Viegas);

de aplauso à Associação de Cegos Louis Braille pelos 79 anos de sua fundação

(Requerimento nº 2.827/2012, do Deputado Doutor Viana);

de  aplauso  à  Unifal-MG  pelos  98  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº

2.828/2012, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso aos policiais,  que menciona, lotados na 15ª Companhia PM ESP/49

BPM por sua atuação na operação que culminou na apreensão de 20 mil pedras de

"crack" e 9 quilos da droga em tabletes nesta Capital (Requerimento nº 2.847/2012,

da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona,  que  tiveram  atuação  direta  na

apuração do homicídio do Sr. Lucas Pereira, no Município de Bonfinópolis de Minas, o

que possibilitou  a  decretação da prisão cautelar  dos  homicidas (Requerimento  nº

2.848/2012, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  ao  Sr.  Leonardo  Mattos,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo

Horizonte,  pela  aprovação  no  Senado  Federal,  em  3/4/2012,  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 40/2011, que concede aposentadoria especial para pessoas com

deficiência, apresentado pelo parlamentar em seu mandato como Deputado Federal

(Requerimento nº 2.881/2012, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência);

de aplauso à Sra. Andreia Zito, Deputada Federal, pela iniciativa de apresentação
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da Proposta de Emenda à Constituição nº 270/2008, que garante ao servidor que se

aposentar por invalidez permanente o direito aos proventos integrais com paridade

(Requerimento nº 2.883/2012, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência);

de aplauso ao Sr. Hebert José Almeida Carneiro, Desembargador, pela assunção à

Presidência do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério

da Justiça (Requerimento nº 2.903/2012, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2012

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/4/2012

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Itamarandiba o Deputado Délio

Malheiros, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Sargento  Rodrigues.  O  Presidente,  Deputado  Délio  Malheiros,  declara  aberta  a

reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata

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

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

constantes  interrupções  no  fornecimento  de  energia  elétrica  nesse  Município.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Gelte

Antônio Costa,  Prefeito  Municipal  de  Itamarandiba;  Gilberto  Fernandes de Araújo,

Presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba; Claudemiro Dantas da Cunha e

Tiago  Ferreira  da  Cunha,  respectivamente,  Líder  de  Negócios  da  Área  Leste  e

Técnico do Sistema Elétrico da Cemig, representando o Sr. Djalma Bastos de Morais,

Diretor-Presidente  dessa  empresa;  Marcos  Piovezan  Fernandes,  Presidente  da

Subseção de Itamarandiba  da  OAB; Betllen  Bleno Lopes Carneiro,  Presidente  da

Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Itamarandiba; Paulo José Silva,

Presidente  do  Sindicato  dos  Produtores  Rurais  de  Itamarandiba;  Márcio  Antônio

Nunes Garcia, representante da Comissão Vale + Educação; Luiz Fernando Alves,

membro dessa Comissão; Márcio Gomes e Afonso Arinos de Campos Gandra, ex-

Prefeitos Municipais de Itamarandiba; Lourdes Gomes Vieira, Vereadora da Câmara

Municipal de Itamarandiba; Valdessi Fernandes dos Santos, Itamar Lopes Alves, José

Paulo Alves Fernandes,  Gelte Antônio de Meire,  José Adauto Carneiro,  Sebastião

Antônio Amaro e Gabriel de Fátima Santos, Vereadores da mesma Câmara, 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
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debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

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

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/4/2012

Às 13h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Luiz Carlos Miranda, Célio Moreira e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado

Duarte  Bechir,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  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

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 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  em  que  solicita  seja

formulada manifestação de aplauso ao Instituto Brasileiro de Advocacia Pública pela

publicação  do  manifesto  "Em  Defesa  da  História,  dos  Direitos  Humanos  e  da

Probidade  Administrativa";  e  Luiz  Carlos  Miranda  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança Pública para

discutir denúncia de negligência dos órgãos de defesa social do Estado na apuração

do  desaparecimento  do  músico  Vinícius  Maia  Carvalho;  e  são  rejeitados

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para discutir o conflito entre as famílias do acampamento Novo

Paraíso,  do MST, em Jequitaí,  e  o latifúndio;  e Paulo Lamac em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para discutir a situação de ex-policiais militares

do Estado que denunciam discriminação e perseguição política em quartéis na época
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do  regime  militar.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 20 de abril de 2012.

Durval  Ângelo,  Presidente  -  Paulo  Lamac  -  Luiz  Carlos  Miranda  -  Sargento

Rodrigues – Célio Moreira – Fred Costa.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 17/4/2012

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Lamac,

Vanderlei Miranda e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Doutor Wilson Batista,

por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir,  dispensa a

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

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

discutir  e  votar  proposições da Comissão.  Registra-se a presença dos Deputados

Célio Moreira e Doutor Wilson Batista. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Vanderlei Miranda em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência

pública  em  Manhuaçu,  Caratinga  e  Governador  Valadares  para  discutir  o  uso do

“crack” nas regiões desses Municípios; Duarte Bechir em que solicita seja realizada

reunião,  com  a  participação  do  Cel.  PM  Cláudio  Antônio  Mendes,  Coordenador

Estadual do Programa Educacional de Resistência às Drogas – Proerd -, para que

exponha  as  ações  desenvolvidas  por  esse  Programa para  prevenção  do  uso  de

drogas e da violência; e Célio Moreira em que solicita sejam realizadas visitas aos

Hospitais Raul Soares e Galba Veloso, do complexo de saúde mental da Fhemig, a

fim de verificar  denúncia de que estariam superlotados em razão do atendimento

crescente de usuários de “crack”; e, posteriormente, seja realizada audiência pública

para discutir o assunto. 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, 23 de abril de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Liza Prado - Vanderlei Miranda.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/4/2012

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. Havendo número

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

virtude da aprovação do requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura

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

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

votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação,  é aprovado o  requerimento  do Deputado André Quintão em solicita  seja

realizada  reunião  conjunta  desta  Comissão  com  a  Comissão  do  Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social, por solicitação do Fórum de Erradicação e Combate ao

Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, para debater em audiência

pública questões afetas à erradicação do trabalho infantil; e é adiada, a requerimento

do Deputado Duarte Bechir, a votação do requerimento do Deputado André Quintão

que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  por  solicitação  do  Instituto  Nenuca  de

Desenvolvimento Sustentável e do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais

Recicláveis, com a finalidade de debater e buscar soluções para o cumprimento da

meta de erradicação dos lixões no Estado até 204, prevista na legislação federal, a

implementação  da  coleta  seletiva  nos  Municípios,  a  organização  dos  Planos  de

Gerenciamento  de  Resíduos  e  os  instrumentos  de  financiamento  dessa  política.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2012.

André Quintão, Presidente.
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ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

20/4/2012

Às 21 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Paulo  Lamac,  Luiz  Carlos  Miranda,  Célio  Moreira  e  Fred  Costa  (substituindo  o

Deputado  Duarte  Bechir,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.

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  votar  proposições  da  Comissão.  O  Presidente  tece  as

considerações iniciais e, em seguida, concede a palavra a cada um dos Deputados

acima mencionados, para que façam suas exposições sobre assuntos pertinentes à

Comissão. O Presidente prorroga a reunião por mais duas horas. 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 Deputados Durval Ângelo, Paulo Lamac, Luiz Carlos

Miranda, Sargento Rodrigues e Fred Costa em que solicitam seja realizada reunião

de audiência pública em Salto da Divisa, para discutir possíveis ameaças de morte

sofridas por Geralda Magela da Fonseca, do Grupo de apoio de Defesa dos Direitos

Humanos desse Município,  e  seja realizada visita  ao acampamento Dom Luciano

Mendes, onde integrantes do MST também ameaçados de morte; Rosângela Reis em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir os problemas

enfrentados  pelos  pacientes  acometidos  por  distrofias  musculares,  que  tiveram

assistência  domiciliar,  prestada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  através  da

Fhemig,  prejudicada  por  ação  judicial  do  Ministério  Público.  É  deferida  pelo

Presidente  a  solicitação  do  Deputado  Célio  Moreira  de  que  sejam  excluídas  do

registro  das  notas  taquigráficas  e  das  gravações  eventuais  expressões  injuriosas

referentes a ele e ao Deputado Duarte Bechir. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os Deputados para as



1086
____________________________________________________________________________

reuniões extraordinárias a serem realizadas nos dias 23/4/2012, às 4 e às 22 horas, e

24/4/2012, às 4, às 10 e às 22 horas, para discutir e votar proposições da Comissão,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Paulo Lamac - Luiz Carlos Miranda - Duarte Bechir -

Sargento Rodrigues - Célio Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.966/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Bairro Moreiras

– ACPPRM –, com sede no Município de Carandaí.

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

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

1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.966/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais  do  Bairro Moreiras – ACPPRM –,  com sede no

Município de Carandaí, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por

escopo contribuir para o desenvolvimento econômico e social dessa comunidade.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades de qualificação profissional

e socializantes, a fim de aprimorar a capacidade de trabalho e de convivência em

grupo;  luta  por  melhorias  nas  áreas  de  saúde,  educação,  saneamento  básico,

esporte,  lazer  e  infraestrutura;  busca  a  proteção  da  família,  da  maternidade,  da

infância,  da adolescência e da velhice;  orienta sobre a preservação do patrimônio

histórico,  artístico  e  do  meio  ambiente;  incentiva  a  valorização  dos  pequenos

produtores rurais, facilitando a comercialização de seus produtos; estimula iniciativas
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como horta e cozinha comunitárias; e fomenta a compra e a venda conjunta, visando

tornar a atividade agrícola rentável e lucrativa.

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

Justiça,  tem  como  finalidade  adequar  a  denominação  da  entidade  ao

consubstanciado em seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Associação  dos  Pequenos

Produtores Rurais do Bairro Moreiras, consideramos meritória a iniciativa de outorgar-

lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.966/2012, em turno

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.970/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Feirantes de Turmalina,

com sede no Município de Turmalina.

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

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.970/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Agricultores  Familiares  Feirantes  de  Turmalina,  com  sede  no  Município  de

Turmalina,  entidade de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por  escopo a

defesa dos agricultores feirantes da região.

A instituição tem como propósito fortalecer a organização dos agricultores feirantes,

por meio da identificação e da busca de soluções para seus problemas relacionados
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à produção e à comercialização; fomentar a capacitação de agricultores, estudantes e

técnicos  na  área  agrícola;  lutar  por  melhorias  na  qualidade  de  vida  de  seus

associados; incentivar práticas de proteção ao meio ambiente; combater a fome e a

pobreza.

Tendo em vista o  relevante  trabalho  realizado pela  Associação dos  Agricultores

Familiares Feirantes de Turmalina, consideramos meritório que lhe seja outorgado o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.970/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Liza Prado, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.016/2012

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a entidade SOS Ação Mulher Família de Uberlândia, com

sede no Município de Uberlândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 3.016/2012 pretende declarar de utilidade pública a entidade

SOS Ação  Mulher  Família  de  Uberlândia,  com  sede no Município  de  Uberlândia,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a luta

contra a violência doméstica.

Com esse  propósito,  a  instituição  denuncia  qualquer  ato  de  poder  ou  conduta,

declarada ou sutil, que cause risco de vida, dano, constrangimento ou sofrimento à

mulher; orienta as vítimas, por meio de atendimentos especializados; forma grupos de

reflexão sobre as relações familiares, com ênfase nas relações violentas; desenvolve
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atividades que fomentam a solidariedade, o autoconhecimento e a conscientização

sobre  direitos  e  deveres;  promove  estudos  e  pesquisas  sobre  o  tema;  realiza

programas educativos e preventivos na comunidade.

Tendo em vista o trabalho humanitário realizado pela entidade SOS Ação Mulher

Família de Uberlândia, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.016/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Duarte Bechir, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.495 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.495/2011, de autoria do Deput ado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública o Centro Cultural Capoeirando, com sede no Município de Montes

Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.495/2011

Declara de utilidade pública o Centro Cultural Capoeirando, com sede no Município

de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Cultural Capoeirando, com

sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente – Gilberto Abramo, relator – Dalmo Ribeiro Silva.



1090
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.607 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.607/2011, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Motivação  do  Jovem  ao  Empreendedorismo,

Solidariedade e Educação – Imjese –, com sede no Município de Montes Claros, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.607/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Motivação  do  Jovem  ao

Empreendedorismo, Solidariedade e Educação – Imjese –, com sede no Município de

Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Motivação do Jovem ao

Empreendedorismo, Solidariedade e Educação – Imjese –, com sede no Município de

Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva, relator – Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2012

ATAS

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

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

Correspondência:  Mensagem  nº  221/2012  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

3.099/2012),  do Governador do Estado -  Ofício nº 3/2012, do Vice-Governador do

Estado  -  Ofícios  e  cartões  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.100 a 3.115/2012 - Requerimentos nºs 2.952 a

2.964/2012 - Requerimentos da Deputada Liza Prado e do Deputado Duilio de Castro

- Proposições Não Recebidas: Requerimento do Deputado Anselmo José Domingos -

Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, de Política Agropecuária,

de Defesa do Consumidor, de Turismo e de Segurança Pública - Questões de ordem -

Oradores Inscritos:  Discursos dos Deputados Juninho Araújo, Delvito  Alves,  Carlin

Moura e Fred Costa - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos: Requerimento do Deputado Duilio de Castro; deferimento - Questão

de ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio  Franco -  Paulo  Guedes  -  Jayro  Lessa -  André  Quintão  -  Antônio  Júlio  -

Bonifácio Mourão -  Bruno Siqueira  -  Carlin  Moura -  Carlos  Mosconi  -  Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares

- Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair  Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos

Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu -
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Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio -

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

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda

- Zé Maia.

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

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 221/2012*

Belo Horizonte, 20 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia, Projeto de lei que promove incorporação de parcela da GEDIMA

ao  vencimento  básico  dos  servidores  das  carreiras  do  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária, reajusta as tabelas de vencimento básico da carreira de Auditor Interno

do Poder Executivo, altera as Leis nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, e nº 18.974,

de 29 de junho de 2010, e dá outras providências.

Tal iniciativa tem como objetivo promover ajustes à legislação de pessoal em vigor,

tendo em vista o seu aprimoramento e a valorização do servidor.

Para melhor compreensão do conteúdo do Projeto de lei, faço anexar, em teor de

cópia, parte da Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e
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Gestão, titular do órgão responsável por propor e executar as políticas públicas de

recursos humanos da Administração Pública do Poder Executivo.

Anoto, por fim, que, conforme exposição de motivos da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, os valores de impacto financeiro decorrentes das alterações

propostas  no  incluso  projeto  foram  aprovados  de  acordo  com  a  disponibilidade

financeira  e  orçamentária  e  são  compatíveis  com  os  limites  de  despesas

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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.

Exposição de Motivos Referente ao Projeto de Lei

São os seguintes esclarecimentos sobre o Projeto de lei que promove incorporação

de parcela da GEDIMA ao vencimento básico dos servidores das carreiras do Instituto

Mineiro de Agropecuária, reajusta as  tabelas de vencimento básico da carreira de

Auditor  Interno do Poder Executivo, altera as Leis nº 15.463, de 13 de janeiro de

2005, e nº 18.974, de 29 de junho de 2010, e dá outras providências proposto por

esta Secretaria para encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

Os arts. 1º e 2º preveem a incorporação da parcela fixa da Gedima, gratificação

atribuída  aos  servidores  das  carreiras  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária,

pertencentes ao Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária do Poder Executivo. A

proposta tem origem em acordo firmado a partir  de estudos de grupo de trabalho

composto por técnicos da SEPLAG e representantes de servidores do IMA, tendo por

objetivo incorporar ao vencimento básico, em duas etapas, com vigência em agosto

de 2012 e agosto de 2013, a parcela fixa da Gedima. Para tal fim, serão promovidos

acréscimos nas  tabelas  de  vencimento  básico proporcionais  aos  valores a  serem

deduzidos da gratificação.

O art. 3º faculta aos atuais servidores do IMA a opção pela exclusão da Gedima da

base de cálculo da contribuição previdenciária. Tal medida contempla principalmente

os servidores que estão em vias de completar os requisitos para a aposentadoria,
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sem ter percebido a gratificação pelo período mínimo exigido para sua incorporação

aos proventos.

O art. 4º propõe o restabelecimento da estrutura com 10 graus para a carreira de

Agente de Segurança Penitenciário, mantendo a eliminação do limite de vagas por

nível. A aplicação da nova estrutura da carreira, composta por cinco graus, conforme

Lei nº 19.553, de 9 de agosto de 2011, mostrou-se inviável devido à existência de

servidores posicionados acima do grau E.

O arts.  5º  e 6º  propõem para a carreira de  Professor de Educação Superior,  a

redução  do  prazo  para  promoção  na  carreira,  com  a  finalidade  de  incentivar  e

valorizar a elevação da escolaridade. A publicação das promoções dos professores

da UEMG e UNIMONTES, que atualmente é anual, passará a ser semestral.

O art. 7º prevê a incorporação de vantagens atribuídas à carreira de Professor de

Educação Superior - quais sejam, a Gratificação de Incentivo à Docência ou “Pó de

Giz”, a Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor de Educação Superior -

GDPES e o Adicional de Dedicação Exclusiva - aos proventos de aposentadoria e

pensões,  mediante  inclusão  dessas  verbas  na  base  de  cálculo  da  contribuição

previdenciária.  Tal  medida  visa  preservar  o  valor  da  remuneração  quando  da

passagem do professor para a inatividade, desde que observadas as regras gerais da

legislação previdenciária.

O art. 8º determina a incorporação da gratificação especial percebida pelo servidor

ocupante do cargo de provimento efetivo de Comandante de Aeronave do Gabinete

Militar do Governador aos proventos de aposentadoria e às pensões, observados os

requisitos definidos na legislação previdenciária. A proposta tem como fim evitar uma

queda abrupta no valor da remuneração do servidor quando da passagem para a

inatividade, uma vez que a gratificação especial corresponde à maior parte de sua

remuneração.

Os arts. 9º e 10 permitem que os detentores de funções gratificadas respondam,

excepcionalmente,  por  unidade  administrativa,  visando  regularizar  a  situação  de

algumas atribuições de funções gratificadas praticadas no Estado.

Os arts. 11 e 12 visam corrigir erros de remissão observados na publicação original

da  Lei  Delegada nº 183,  de  2011.  Com a retificação proposta,  os  ocupantes das
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funções de regulação e auditoria do SUS terão tratamento isonômico em relação aos

demais  ocupantes  de  cargos  de  provimento  em  comissão,  de  que  trata  a  Lei

Delegada  nº  174,  de  2007,  podendo  optar  pela  remuneração  do  cargo  efetivo

acrescida de 50% do valor das respectivas funções gratificadas.

O art. 13 cria cargos de Analista de Patrimônio Cultural I e II no Instituto Estadual do

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA, com vagas exclusivas para

profissionais de patrimônio cultural. Esta proposta possibilitará um atendimento mais

ágil  na  defesa  do  patrimônio  histórico  e  artístico  do  Estado  de  Minas  Gerais,

garantindo à sociedade a acessibilidade e a fruição do patrimônio cultural, por meio

da preservação, valorizando e respeitando a diversidade cultural.

Os arts. 14 a 19 visam aprimorar as normas pertinentes ao plano de carreira dos

Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, instituída pela Lei nº

18.974,  de 29  de junho de 2010,  no  que se refere ao sistema de progressões e

promoções, tendo em vista o reconhecimento do esforço individual e profissional do

servidor,  além  de  corrigir  as  distorções  de  remuneração  do  modelo  vigente,  de

maneira escalonada e sustentável,  com vistas  à retenção desses profissionais  na

administração pública estadual. As alterações pertinentes à matéria produzirão efeitos

a partir de 1º de agosto de 2012.

O art. 20 define critério para reajuste dos valores da Bolsa de Atividades Especiais

assegurada  aos  bolsistas  da  Fundação  Hospitalar  de  Minas  Gerais  -  FHEMIG  -,

conforme o disposto no Anexo da Lei nº 15.790, de 3 de novembro de 2005. O último

aumento dos valores da Bolsa de Atividades Especiais ocorreu em outubro de 2008,

sendo  previsto  o  reajuste  automático  somente  na  hipótese  de  revisão  geral  da

remuneração dos  servidores  da  FHEMIG.  Em  virtude da dificuldade de aplicação

desse critério, uma vez que os reajustes concedidos nem sempre contemplam todas

as categorias funcionais, propõe-se alteração no § 2º do art. 1º da Lei nº 15.790, de 3

de novembro de 2005, de tal forma que os futuros reajustes da Bolsa de Atividades

Especiais ocorrerão nas mesmas datas e nos mesmo índices dos acréscimos sobre

os  valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Profissional  de

Enfermagem, da FHEMIG.

O art.  21 estende aos valores da Bolsa de Atividades Especiais da FHEMIG os
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índices de reajuste previstos na Lei nº 19.973, de 2011, com vigência em outubro de

2011 e abril de 2012.

Os arts. 22 a 25 da proposta prevêem reajuste dos valores da tabela de vencimento

básico da carreira de Auditor Interno. O reajuste, escalonado em três etapas a serem

implementadas de agosto de 2012 a agosto de 2014, teve seus percentuais definidos

com base na remuneração inicial da carreira de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental e será deduzido da Vantagem Temporária Incorporável - VTI.

A alteração proposta no art. 26 decorre de solicitação da FUCAM para suprimir a

referência a “crianças” no art. 174 da Lei Delegada nº 180/2011, tendo em vista que

as políticas públicas implementadas pela entidade têm como destinatários os jovens e

adolescentes.

O art.  27 tem como objetivo ampliar  o limite máximo de horas permitido para o

pagamento  da  Gratificação  por  Encargo  de  Curso  ou  Concurso  a  servidores  em

exercício das atividades de que tratam os incisos I a III do “caput” do art. 18 da Lei nº

19.973, de 27 de dezembro de 2011, na Escola de Governo Professor Paulo Neves

de Carvalho da Fundação João Pinheiro.  Essa ampliação tem como justificativa a

abrangência das atividades exercidas na referida Escola de Governo, a saber: formar,

capacitar e qualificar recursos humanos, o que faz por meio da oferta de cursos de

capacitação, graduação, especialização e mestrado.

Por fim, no art. 28 está sendo proposta a revogação de dispositivo legal, previsto no

Estatuto  do  Magistério,  que  permite  o  afastamento  de  professor  da  docência  ao

completar 45 anos de idade e 25 anos de regência de aulas. A diretriz então adotada

é a revogação de regra que gere ônus para a rede estadual de ensino, uma vez que o

afastamento precoce do professor da atividade de docência enseja a necessidade de

novas designações e nomeações. Revoga, ainda, o art. 119 da Lei nº 11.406, de 28

de janeiro de 1994, que institui a responsabilidade pelo pagamento da Gratificação de

Incentivo à Eficientização dos Serviços - GIEFS com recursos próprios à Fundação

Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG e Fundação Centro de Hematologia

e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS. Tal alteração se justifica em razão da

necessidade de ampliar as possibilidades de financiamento da referida gratificação,

tão  importante  na  composição  remuneratória  dos  servidores  das  fundações.
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Importante ressaltar que a alteração ora proposta não modifica a base de cálculo da

gratificação, não importando em impactos orçamentários.

PROJETO DE LEI Nº 3.099/2012

Promove incorporação de parcela da GEDIMA ao vencimento básico dos servidores

das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária, reajusta as tabelas de vencimento

básico da carreira de Auditor Interno do Poder Executivo, altera as Leis nº 15.463, de

13 de janeiro de 2005, e nº 18.974, de 29 de junho de 2010, e dá outras providências.

Art.  1º - Fica incorporada ao vencimento básico dos servidores das carreiras do

Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA,  pertencentes ao  Grupo de Atividades  de

Agricultura  e  Pecuária  do  Poder  Executivo,  a  parcela  fixa  da  Gratificação  de

Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional  – GEDIMA, a

que se refere o art. 2º da Lei nº 17.717, de 11 de agosto de 2008.

§ 1º - A incorporação de que trata o “caput” será implementada em duas etapas,

com vigência em 1º de agosto de 2012 e 1º de agosto de 2013, ficando extinta a

parcela fixa da GEDIMA, nos termos do § 3º.

§ 2º - Para os fins da primeira etapa da incorporação de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do IMA, a que se refere o inciso II do art.

1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, serão reajustadas em 1º de agosto

de 2012, mediante dedução dos valores da parcela fixa da GEDIMA, nos seguintes

percentuais:

I  – 32,00% (trinta e dois por cento),  incidentes sobre os valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras de Fiscal Agropecuário e Especialista em Gestão de

Defesa Agropecuária, vigentes na data de publicação desta lei;

II – 32,50% (trinta e dois vírgula cinquenta por cento), incidentes sobre os valores

das tabelas de vencimento básico das carreiras de Fiscal Assistente Agropecuário e

Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária, vigentes na data de publicação desta

lei; e

III  –  21,00% (vinte  e  um  por  cento),  incidentes  sobre  os  valores  da  tabela  de

vencimento básico da carreira de Auxiliar Operacional, vigentes na data de publicação

desta lei.

§ 3° - Caso o valor deduzido conforme o critério de finido no § 2º seja inferior ao
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valor da parcela fixa da GEDIMA, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos

e aos pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 4º - A vantagem pessoal de que trata o § 3º corresponderá à diferença entre o

valor da parcela fixa da GEDIMA a que o servidor fizer jus na data de publicação

desta lei e o valor deduzido nos termos do § 2º.

§ 5º - Para os fins da segunda etapa da incorporação de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do IMA, a que se refere o inciso II do art.

1º da Lei nº 15.961, de 2005, serão reajustadas, em 1º de agosto de 2013, mediante

dedução de eventuais valores da vantagem pessoal de que trata o § 3º, nos seguintes

percentuais:

I  – 24,24% (vinte e quatro vírgula vinte e quatro por cento), incidentes sobre os

valores das tabelas  de  vencimento  básico das carreiras  de  Fiscal  Agropecuário e

Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária, resultantes da aplicação do disposto

no § 2º;

II – 24,53% (vinte e quatro vírgula cinquenta e três por cento), incidentes sobre os

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  de  Fiscal  Assistente

Agropecuário  e  Assistente  de  Gestão  de  Defesa  Agropecuária,  resultantes  da

aplicação do disposto no § 2º; e

III – 17,36% (dezessete vírgula trinta e seis por cento), incidentes sobre os valores

da tabela de vencimento básico da carreira de Auxiliar Operacional, resultantes da

aplicação do disposto no § 2º.

§ 5º - Após a aplicação do disposto no § 5º, eventuais valores remanescentes da

vantagem pessoal de que trata o § 3º estarão sujeitos exclusivamente à revisão geral

anual de que trata o inciso I do art. 6º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art. 2º - O § 3º do art. 2º da Lei nº 17.717, de 2008, passa a vigorar com a seguinte

redação, ficando acrescentado ao artigo o § 6º:

“Art. 2º - (...)

§ 3º - O ponto unitário da GEDIMA corresponde a 0,032% (zero vírgula zero trinta e

dois por cento) dos valores abaixo estabelecidos, de acordo com a carreira a que

pertencer o cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor, ressalvado o disposto

no § 6º:
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I  –  R$5.689,91  (cinco  mil  seiscentos  e  oitenta  e  nove  reais  e  noventa  e  um

centavos)  para  as  carreiras  de  Fiscal  Agropecuário  e  Especialista  em Gestão de

Defesa Agropecuária;

II – R$2.826,23 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) para

as carreiras de Fiscal  Assistente Agropecuário e Assistente  de Gestão de Defesa

Agropecuária; e

III – R$1.213,15 (mil duzentos e treze reais e quinze centavos) para a carreira de

Auxiliar Operacional.

(...)

§ 6º - A partir de 2 de agosto de 2013, os valores definidos no § 3º serão revistos no

mesmo  percentual  e  na  mesma  data  em  que  ocorrer  reajuste  das  tabelas  de

vencimento básico das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária, de que trata o

item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.961, de 2005.”.

Art. 3º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do IMA

ao qual, na data de publicação desta lei, se aplicar o disposto no § 5º do art. 2º da Lei

nº 17.717, de 2008, poderá optar pela exclusão da GEDIMA da base de cálculo da

remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de

25 de março de 2002.

§ 1º - A opção de que trata o “caput” deverá ser formalizada na unidade de recursos

humanos do IMA no prazo de trinta dias contados da data de publicação desta lei.

§ 2º - Fica vedada a incorporação prevista no § 5º do art. 2º da Lei nº 17.717, de

2008, a partir da formalização da opção de que trata o “caput”.

§  3º  -  Os  valores  deduzidos  da  remuneração  do  servidor  em  decorrência  do

disposto no § 5º do art. 2º da Lei nº 17.717, de 2008, até a data da formalização da

opção de que trata o “caput”, serão restituídos no prazo de noventa dias contados do

pedido de opção.

Art. 4º - A tabela constante no Anexo I da Lei n° 1 4.695, de 30 de julho de 2003,

passa a vigorar em conformidade com a estrutura da tabela de vencimento básico de

que trata o Anexo II da mesma lei.

Art. 5º - O art. 21-A da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, “caput” e respectivo

inciso I passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 21-A - As promoções na carreira de Professor de Educação Superior serão

publicadas no órgão oficial dos Poderes do Estado semestralmente, nos dias 1º de

abril e 1º de outubro, para o servidor que preencher os seguintes requisitos:

I – comprovação de escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que

estiver posicionado até o dia 31 de janeiro, para fins de publicação de promoção no

dia 1º de abril do mesmo ano, ou até o dia 31 de julho, para fins de publicação de

promoção no dia 1º de outubro do mesmo ano;”.

Art. 6º - O servidor que preencher os requisitos para a promoção na carreira de

Professor de Educação Superior de que trata o art. 21-A da Lei nº 15.463, de 2005,

entre 1º de julho de 2011 e a data de publicação desta lei, fará jus à concessão em 1º

de outubro de 2012.

Art. 7º - Integram a remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei

Complementar nº 64, de 2002, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido

com fundamento no § 1° do art.  40 da Constituição d a República e no art.  2° da

Emenda  à  Constituição  da  República  n° 41,  de  19  de  dezembro  de  2003,  as

seguintes vantagens percebidas pelos detentores de cargo de Professor de Educação

Superior, de que trata o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.463, de 2005:

I  –  a  Gratificação  de  Incentivo  à  Docência,  a  que  se  referem  o  art.  284  da

Constituição do Estado e os arts. 2º e 4º da Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984;

II – o Adicional de Dedicação Exclusiva, a que se refere o § 1º do art. 25 da Lei nº

11.517, de 13 de julho de 1994; e

III – a Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor de Educação Superior

- GDPES, a que se refere o art. 4º da Lei nº 17.988, de 30 de dezembro de 2008.

§ 1º - Para os fins do disposto no “caput”, será considerada a média aritmética das

últimas sessenta parcelas de cada uma das gratificações e do adicional de que tratam

os  incisos  I  a  III,  percebidos  anteriormente  à  aposentadoria  ou  à  instituição  da

pensão, observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único do

art. 7° da Lei Complementar n° 64, de 2002.

§ 2º - Para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no § 1°

do art. 40 da Constituição da República e no art. 2° da Emenda à Constituição da

República n° 41, de 19 de dezembro de 2003, serão c onsideradas as contribuições
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previdenciárias recolhidas até a data de publicação desta lei.

§ 3º - Para fins do cálculo previsto no § 2º, serão consideradas as parcelas de que

tratam  os  incisos  I  a  III  do  “caput”,  que  tenham  constituído  base  de  cálculo  da

remuneração a que se refere o 26 da Lei Complementar nº 64, de 2002, conforme as

regras estabelecidas neste artigo.

§ 4º - Em qualquer hipótese, para fins do disposto no “caput” e nos §§ 2º e 3º,

deverá ser respeitado o limite estabelecido no § 2° do art.  40 da Constituição da

República.

Art.  8º - A gratificação especial  devida ao ocupante de cargo de provimento em

comissão de Comandante de Avião a Jato, prevista no § 1º do art. 8º da Lei 9.266, de

18 de setembro de 1986, percebida pelo servidor ocupante do cargo de provimento

efetivo  de  Comandante  de  Aeronave  do  Gabinete  Militar  do  Governador,  em

decorrência do disposto no art. 3º da Lei 18.384, de 15 de setembro de 2009, será

incorporada aos proventos de aposentadoria e às pensões, à razão de 1/30 (um trinta

avos) por ano de percepção, considerando-se, para tal fim, a média aritmética das

últimas sessenta parcelas da gratificação percebidas anteriormente à aposentadoria

ou à instituição da pensão, observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no

parágrafo único do art. 7º da Lei Complementar nº 64, de 2002.

Art. 9º - Fica acrescentado ao art. 9º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007, o seguinte § 5º:

“Art. 9º - (...)

§ 5º - Em caráter excepcional, os ocupantes das funções gratificadas de níveis 3 a

9 poderão responder por unidades administrativas da estrutura orgânica dos órgãos

da administração direta do Poder Executivo.”.

Art. 10 - Fica acrescentado ao art. 9º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de

2007, o seguinte § 5º:

“Art. 9º - (...)

§ 5º - Em caráter excepcional, os ocupantes das funções gratificadas de níveis 3 a

8  poderão  responder  por  unidades  administrativas  da  estrutura  orgânica  das

entidades da administração indireta do Poder Executivo.”.

Art. 11 - O inciso II do § 2º do art. 12 da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a
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vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)

§ 2º - (...)

II - a remuneração do cargo efetivo ou função pública, acrescida de 50% (cinquenta

por cento) do valor da FGR; ou”.

Art. 12 - O inciso II do § 2º do art. 13 da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 (...)

§ 2º - (...)

II - a remuneração do cargo efetivo ou função pública, acrescida de 50% (cinquenta

por cento) do valor da FGA; ou”.

Art.  13 - Ficam criados doze cargos de provimento em comissão de Analista de

Patrimônio Cultural I - APC-I - e oito cargos de Analista de Patrimônio Cultural II -

APC-II -, lotados no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais  –  IEPHA -,  com  remuneração  paga  na  forma  de  subsídio,  no  valor  de

R$3.500,00  (três  mil  e  quinhentos  reais)  e  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),

respectivamente.

§ 1º - Os cargos de APC-I serão providos por profissionais com, no mínimo, o título

de  Especialista,  e  os  cargos  de  APC-II  serão  providos  por  profissionais  com,  no

mínimo,  o  título  de  Especialista  e  com pelo  menos  dois  anos de experiência  em

atividades  correlatas  à  finalidade  do  IEPHA,  pré-qualificados  nos  termos  de

regulamento e com conhecimentos na área temática específica de atuação, conforme

edital publicado e divulgado pela internet no mínimo trinta dias antes do início do

processo.

§ 2º - Serão estabelecidas em decreto a identificação, a codificação e a forma de

recrutamento dos cargos criados pelo “caput”, observado o disposto no § 3º.

§ 3º - No mínimo 50% (cinquenta por cento) dos cargos criados no “caput” serão de

recrutamento limitado.

§ 4º - A pré-qualificação de que trata o § 1º não gera direito à nomeação para o

cargo de provimento em comissão a que se refere o “caput”.

§ 5º - Os cargos a que se refere o “caput” terão jornada de trabalho de quarenta
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horas semanais e serão providos por ato do Presidente do IEPHA.

§ 6º - Os cargos de que trata este artigo serão extintos em 31 de março de 2015.

Art. 14 - O § 1º do art. 16 da Lei nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o § 6º:

“Art. 16 (...)

§  1º  -  A GDPI será atribuída mensalmente  aos servidores em efetivo  exercício,

observados  os  limites  de  pontuação,  por  nível  e  grau,  estabelecidos  na  tabela

constante  no  Anexo  V  desta  lei,  e  correspondendo  cada  ponto  aos  seguintes

percentuais do valor do vencimento básico do último grau do último nível da tabela

constante do Anexo IV da Lei 18.974, de 29 de junho de 2010:

I – 0,036% de 1º de agosto de 2012 a 31 de julho de 2013;

II – 0,053% de 1º de agosto de 2013 a 31 de julho de 2014; e

III – 0,07 % a partir de 1º de agosto de 2014.

(...)

§ 6º - A GDPI será composta de uma parcela fixa e de parcela variável, observados

os seguintes critérios:

I - a parcela fixa terá como base de cálculo 50% (cinquenta por cento) do limite

máximo da pontuação correspondente ao nível e grau em que estiver posicionado o

servidor; e

II - a parcela variável será atribuída em função de proporcionalidade dos resultados

da Avaliação de Desempenho Individual ou da Avaliação Especial de Desempenho,

podendo  também  ser  considerados  os  resultados  da  Avaliação  Institucional  de

Desempenho  conforme  critérios  definidos  em  regulamento,  aplicada  a  50%

(cinquenta por cento) do limite máximo da pontuação correspondente ao nível e grau

em que estiver posicionado o servidor.”.

(...)

Art. 15 - A Lei nº 13.085, de 1998, fica acrescida do Anexo V na forma do Anexo I

desta lei.

Art. 16 - O inciso IV do § 5º do art. 8º da Lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - (...)



1104
____________________________________________________________________________

§ 5º - (...)

IV  -  não  permanecer  na  carreira  pelo  período  mínimo  de  três  anos  após  o

ingresso.”.

Art. 17 - Os §§ 1º e 6º do art. 11 da Lei nº 18.974, de 2010, passam a vigorar com a

seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o §14:

“Art. 11 - (...)

§ 1º - Progressão é a passagem do servidor da carreira de Especialista em Políticas

Públicas  e  Gestão  Governamental  do  grau  em  que  se  encontra  para  o  grau

subsequente, no mesmo nível da carreira, sendo concedida ao servidor sempre que

acumular  cinco  pontos,  a  partir  da  conclusão  do  período  de  estágio  probatório,

segundo os critérios apresentados no Anexo II e observados os limites estabelecidos

no § 14.

(...)

§ 6º - A progressão do servidor poderá implicar seu posicionamento em grau acima

do subsequente àquele em que se encontra, desde que tenha atingido pontuação

igual ou superior a dez pontos, na forma do Anexo II, observado o disposto nos §§ 12

e 14.

(...)

§ 14 - Para fins de progressão na carreira serão observados os seguintes limites:

I  – caso o servidor esteja posicionado no nível  I  da carreira, no máximo quatro

graus por ano, a partir da conclusão do período de estágio probatório; e

II – caso o servidor esteja posicionado acima do nível I da carreira, no máximo três

graus por ano.”.

Art. 18 - O servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante de cargo de

provimento efetivo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e

tenha curso  de  pós-graduação “strictu sensu”  iniciado até  31 de  julho  de  2012 e

concluído até 31 de julho de 2014, obterá, para fins de posicionamento na carreira,

cinquenta pontos para os certificados de conclusão de mestrado e cem pontos para

os certificados de conclusão de doutorado.

Art. 19 - O Anexo II da Lei nº 18.974, de 2010, passa a vigorar na forma do Anexo II

desta lei.



1105
____________________________________________________________________________

Art. 20 - O § 2º do art. 1º da Lei nº 15.790, de 3 de novembro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 2º - O valor da bolsa será revisto no mesmo percentual e na mesma data em que

ocorrer reajuste no nível I da tabela de vencimento básico da carreira de Profissional

de Enfermagem, de que trata o item I.2.4 do Anexo I  da Lei nº 15.786, de 27 de

outubro de 2005.”.

Art. 21 - Aplicam-se aos valores da Bolsa de Atividades Especiais assegurada aos

bolsistas da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, nos termos do art. 1º da Lei nº

15.790, de 2005, os reajustes previstos nos arts. 8º e 9º da Lei nº 19.973, de 2011.

Art. 22 - Ficam reajustados em 25,60% (vinte e cinco vírgula seis por cento), a partir

de 1º de agosto de 2012, os valores da tabela de vencimento básico da carreira de

Auditor Interno, a que se refere o item III.2. do Anexo III da Lei nº 15.961, de 2005.

Art. 23 - Ficam reajustados em 20,38% (vinte vírgula trinta e oito por cento), a partir

de 1º de agosto de 2013, os valores decorrentes da aplicação do disposto no art. 22.

Art. 24 - Ficam reajustados em 16,93% (dezesseis vírgula noventa e três por cento),

a partir de 1º de agosto de 2014, os valores decorrentes da aplicação do disposto no

art. 23.

Art. 25 - Os reajustes de que tratam os arts. 22, 23 e 24 desta lei serão deduzidos

da Vantagem Temporária Incorporável – VTI –, de que trata o art. 10 da Lei n° 15.961,

de 2005.

Art. 26 - O “caput” do art. 174 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  174 - A Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM -, a que se refere o

inciso XIII do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade apoiar a

permanência de adolescentes  e jovens na escola,  por  meio da organização e da

oferta de proteção social dirigida e focada, competindo-lhe:”.

Art. 27 - Fica acrescentado ao art. 18 da Lei nº 19.973, de 2011, o seguinte § 5º:

“Art.18. - (...)

§ 5º - Para o servidor que exerça as atividades de que tratam os incisos I a III do

“caput” na Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João
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Pinheiro, o limite máximo estabelecido no inciso II do § 1º é de duzentas e quarenta

horas  anuais,  ressalvada  situação  de  excepcionalidade,  devidamente  justificada  e

previamente aprovada pela autoridade máxima da entidade, que poderá autorizar o

acréscimo de até duzentas e quarenta horas de trabalho anuais,  sem prejuízo do

disposto nos incisos I e III do § 1º e nos §§ 2º e 3º.”.

Art. 28 - Ficam revogados:

I - o art. 152 da Lei nº 7.109, de 13 de janeiro de 1977;

II - o art. 119 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994; e

III – o Anexo II da Lei nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998.

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos para

o disposto nos arts. 2º, 14 a 17, 19 e 25 a partir de 1º de agosto de 2012.

ANEXO I

(a que se refere o art. 15 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO V

(a que se refere a Lei nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998)

Pontuação da GDPI por nível e grau

* - A tabela  a que se refere a Lei nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998, contendo

a pontuação da GDPI por nível  e grau foi publicada no “Diário do Legislativo”,  de

26.4.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 19 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO II

(a que se referem os arts. 11 e 16 da Lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010)

Critérios de atribuição de pontos para desenvolvimento na carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental

* - O quadro contendo os critérios de atribuição de pontos para desenvolvimento na

carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 26.4.2012.

- 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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* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 3/2012

Do Sr.  Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado, em que comunica sua

ausência do País no período de 1º a 13/5/2012. (Ciente. Publique-se.)

OFÍCIOS

Do Sr. Antonio Cesar Picirilo, Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do

Paraíso,  solicitando sejam encaminhadas à  Comissão de Direitos  Humanos desta

Casa, a requerimento do Vereador Sérgio Aparecido Gomes, denúncias de descaso,

falta  de critérios  e abuso de autoridade dos servidores da agência do INSS local

praticados contra cidadãos que pleiteiam seus direitos.  (-  À Comissão de Direitos

Humanos.)

Do Sr. Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho, Diretor Executivo Corporativo da

Embratel, prestando informações relativas aos serviços de telefonia e às metas de

universalização a serem cumpridas por essa empresa, em atenção ao Decreto nº

7.512, de 2011, da Presidência da República, e à Resolução nº 536, de 2009, da

Anatel. (- À Comissão de Transporte.)

Do  Sr.  Caio  Dias  Gomide,  Presidente  da  Associação  Comercial  da  Ceasa,

encaminhando  cópia  de  correspondência  entregue  ao  Governador  do  Estado

contendo propostas de gestão única e compartilhada com o Estado para o Mercado

Livre do Produtor da unidade Ceasa. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do  Sr.  Edmilson  Teixeira  Ramalho,  Presidente  do  Conselho  Municipal  de

Desenvolvimento  Rural  Sustentável  de  Novo Cruzeiro,  solicitando a  realização de

audiência  pública  nesse Município  para debater  o  problema de abastecimento  de

água nas comunidades sob a responsabilidade da Copanor, tendo em vista que essa

concessionária de saneamento básico não vem executando, nas comunidades rurais,

as obras previstas. (- À Comissão de Saúde.)

Do  Sr.  Edno  José  de  Oliveira,  Prefeito  Municipal  de  Perdizes  e  Presidente  da

Associação  dos  Municípios  da  Microrregião  do  Planalto  de  Araxá,  pedindo  a

intercessão desta Casa junto aos Ministros que compõem o Órgão Deliberativo da

Camex com vistas a que a batata pré-frita e congelada seja incluída em lista com

tarifa de importação aumentada. (- À Comissão de Turismo.)
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Do Sr. Elmiro Nascimento, Secretário de Agricultura, fazendo considerações sobre a

retomada da gestão do Mercado Livre do Produtor pelo Estado, em razão de ofício

encaminhado  a  esta  Casa  pela  Associação  Recreativa  e  Beneficente  dos

Empregados da Ceasaminas. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Da Sra. Etelvina Ferreira dos Santos, Presidenta da Câmara Municipal de Salinas,

encaminhando, em atenção a moção dos Vereadores Dorivaldo Ferreira de Oliveira,

Elizabeth  Santos  Magalhães  Fernandes,  Sebastião  Martins  dos  Santos  e  Silvanio

Batista Costa, voto de repúdio contra o Sr. José Antônio Prates, Prefeito do Município,

pelas razões que menciona. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do  Sr.  Gabriel  Medina,  Presidente  do  Conselho  Nacional  de  Juventude,

encaminhando o documento “Reflexões sobre a Política Nacional de Juventude”. (- À

Comissão de Esporte.)

Do Sr. Geraldo Soldado e outros, do Grupo Xonin para Ações de Interesse Público,

solicitando a aprovação do Projeto de Lei nº 1.565/2011, que garante telefonia celular

aos distritos do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.565/2011.)

Da  Sra.  Isabel  Cristina  R.  R.  C.  de  Meneses,  Diretora  de  Apoio  Técnico  da

Superintendência  Regional  de  Regularização  Ambiental  Central  Metropolitana  da

Secretaria de Meio Ambiente, comunicando a realização de audiência pública para o

licenciamento  do  empreendimento  Malha  de  Distribuição  de  Gás  Natural  Centro-

Sul/Oeste, a ser implantado pela Gasmig. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Da  Sra.  Ivanilde  Nascimento  de  Castro,  Coordenadora-Geral  de  Execução

Orçamentária  e  Financeira  do  Ministério  da  Cultura,  informando  a  liberação  de

recursos para o Instituto Sérgio Magnani. (- 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. Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia Civil, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 1.247/2011, da Comissão de Defesa d o Consumidor. (- Anexe-se ao

Requerimento n° 1.247/2011.)

Do Sr. Jairo Nogueira Filho, Diretor Coordenador-Geral do Sindieletro, denunciando

o descumprimento, por parte da Cemig, de acordo relativo à realização de concurso

público e solicitando a intercessão desta Casa a fim de que essa empresa cumpra os
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compromissos assumidos com os sindicatos. (- À Comissão do Trabalho.)

Do  Sr.  João  Alberto  Paixão  Lages,  Diretor-Presidente  da  CeasaMinas,  dando

ciência de medidas adotadas para adequação do uso de embalagens no comércio de

hortigranjeiros. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Da  Sra.  Márcia  Luíza  Vilela  Terra,  Secretária-Geral  da  Câmara  Municipal  de

Varginha,  encaminhando cópia  de  indicação do Vereador  Rogério  Bueno em que

solicita o empenho desta Casa para a efetivação do direito da pessoa com deficiência

à gratuidade no transporte coletivo  intermunicipal.  (-  À Comissão da Pessoa com

Deficiência.)

Do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Subsecretário de Indústria, Comércio e

Serviços,  prestando  informações  sobre  o  Calendário  de  Feiras  e  Exposições

Industriais,  Comerciais e de Serviços, editado pela Secretaria de Desenvolvimento

Econômico. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Marcos Alberto Barbosa de Carvalho, Chefe da Divisão de Convênios do

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, encaminhando cópia de termo aditivo a

convênio  firmado  com  o  Estado,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Ciência  e

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

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

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.482/2011,  em atenção a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.482/2011.)

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

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.856/2012, do Governador do

Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.856/2012.)

Do  Sr.  Marx  Fernandes  dos  Santos,  Superintendente  Regional  da  CEF  (3),

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.  Marx  Fernandes  dos  Santos,  Superintendente  Regional  da  CEF  (4),

notificando o crédito de recursos financeiros referentes aos contratos que menciona.

(- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
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Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Maya Takagi,  Secretária  Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,

notificando a liberação de recursos financeiros referentes ao convênio que menciona.

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

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

Do Sr. Milton Leite Bandeira, Presidente da Associação de Defesa do Direito da Arte

e Cultura, encaminhando exposição de motivos relativa a pedido de intervenção do

Estado no Município de Juiz de Fora.

Do Sr.  Paulo  Melo,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado do Rio  de

Janeiro, encaminhando cópia do relatório final da CPI das Armas dessa Casa. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Do  Sr.  Raimundo  Gomes  de  Matos,  Presidente  da  Comissão  de  Agricultura,

Pecuária,  Abastecimento  e  Desenvolvimento  Rural  da  Câmara  dos  Deputados,

convidando  para  o  6º  Encontro  dessa  Comissão,  a  se  realizar  em  2/5/2012,  em

Uberaba.

Do Sr. Rufino Correia Santos Filho, Diretor de Programa da Secretaria de Políticas

para  as  Mulheres,  informando  a  celebração  de  convênio  entre  essa  Pasta  e  a

Secretaria  de  Desenvolvimento  Social.  (-  À  Comissão de  Fiscalização Financeira,

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

Regimento Interno.)

Do Sr. Sebastião Luiz de Mello, Presidente do Conselho Federal de Administração,

informando os resultados dos eventos internacionais realizados por esse Conselho e

pelos Conselhos Regionais de Administração em 2011. (- À Comissão do Trabalho.)

CARTÕES

Do Sr. Arlindo Barbosa Neto (Marcinho Contador),  Prefeito Municipal  de Piumhi,

dando ciência de que o referido Município destacou-se na pesquisa realizada pela

Firjan para avaliar a qualidade de gestão fiscal dos Municípios mineiros, ocupando o

8º  lugar  entre  os  Municípios  avaliados  como  os  dez  melhores  de  Minas.  (  -  À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Toninho Pinheiro, Deputado Federal, encaminhando cópia do Projeto de Lei

Federal  nº  3.548/2012,  de  sua  autoria,  que  atualiza  e  ajusta  as  condições



1111
____________________________________________________________________________

estabelecidas  pela  Lei  nº  9.496,  de  11/9/97.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.)

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 3.100/2012

Dispõe sobre a proibição, nos locais que especifica, de comercialização e consumo

de bebidas alcoólicas na última hora de realização dos eventos públicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Em  todo  e  qualquer  evento  público  com  público  superior  a  cinco  mil

pessoas, independentemente de sua natureza, ficam proibidos a comercialização, em

qualquer hipótese, inclusive na forma de promoções, de bebidas alcoólicas e seu

consumo, na última hora de realização dos referidos eventos.

Art.  2º  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  entendem-se  por  evento  público  os

acontecimentos realizados nos logradouros estaduais e municipais, nos parques de

exposições,  nas  casas  de  “show”,  as  festas,  as  feiras,  os  congressos,  e  os

espetáculos  realizados  nas  ruas,  avenidas  e  em  todo  local  de  aglomeração  e

passagem de pessoas, mesmo que de caráter privado.

Art. 3º - Caberá ao Poder Executivo, na regulamentação desta lei, estabelecer as

sanções em caso de seu descumprimento.

Art. 4º - Em caso de descumprimento ao que estabelece o art. 1º desta lei, ficarão

os responsáveis sujeitos às sanções de natureza civil e criminal aplicáveis à espécie.

Art. 5º - Em cumprimento ao princípio da publicidade, que norteia todas as normas

no  território  nacional,  o  Poder  Executivo  promoverá  ampla  divulgação das  regras

contidas nesta lei, através de campanhas educativas, nos meios de comunicação,

assim como de avisos ostensivos publicados em todos os locais definidos nesta lei e

na sua regulamentação.

Art.  6º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta das

dotações próprias consignadas no Orçamento, suplementadas se necessário.
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Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: É público que o elevado consumo de bebidas alcoólicas gera os mais

terríveis  acidentes  automobilísticos,  assim  como  crimes  violentos.  Os  efeitos  da

bebida não são nocivos só para quem a ingere e se tornam uma verdadeira arma letal

nos organismos dos jovens.

Diferentemente do consumo de cigarros,  os  quais  trazem malefícios  para quem

fuma e para quem convive com fumantes, em ambientes fechados, o malefício da

bebida  alcoólica  transcende  os  limites  de  problema de  saúde  para  se  tornar  um

problema comportamental.

Assim, o intuito deste projeto de lei é coibir o consumo exagerado dessas bebidas

em nosso Estado. Dessa forma, pretende que, nos locais com grande aglomeração

de pessoas, não se disponibilize, em nenhuma hipótese, bebida alcoólica para seus

frequentadores no horário mencionado. É importante dizer que a diminuição do tempo

em que ocorre o consumo dessas bebidas faz com que o indivíduo retorne para casa

um tanto menos alcoolizado.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos ilustres parlamentares para aprovação

deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.978/2012, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.101/2012

Declara de utilidade pública o Águia Azul Esporte Clube, com sede no Município de

Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Águia Azul Esporte Clube, com sede

no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Alencar da Silveira Jr.
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Justificação: O Águia Azul Esporte Clube, com sede no Município de Santa Luzia, é

uma  sociedade  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  desenvolve  importantes  trabalhos,

proporcionando  a  difusão  de  atividades  sociais,  cívico-culturais  e  desportivas,

principalmente o futebol.  A associação está em pleno e regular  funcionamento há

mais  de  dois  anos  e sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida

idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.102/2012

Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do Imposto de Circulação sobre

Mercadorias e Serviços – ICMS – na aquisição de automóveis para a utilização por

representante comercial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  conceder  isenção do Imposto  de

Circulação sobre Mercadorias e Serviços – ICMS – na aquisição de automóveis de

passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior

a  2.000cm³  (dois  mil  centímetros  cúbicos)  e  movidos  a  combustível  de  origem

renovável  ou  com  sistema  reversível  de  combustão,  quando  adquiridos  por

representante comercial, desde que, cumulativa e comprovadamente, o adquirente:

I - exerça, na data da aquisição, a atividade de representante comercial, nos termos

da Lei Federal nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965, alterada pela Lei Federal nº

8.420, de 8 de maio de 1992;

II - utilize o veículo na atividade de representante comercial;

III - não tenha adquirido, nos últimos três anos, veículo com isenção de ICMS.

Art. 2º - O benefício previsto nesta lei:

I  -  será transferido ao beneficiário mediante redução no preço do automóvel, no

montante correspondente ao imposto dispensado;

II - não se aplica a quaisquer acessórios que não sejam equipamentos originais do
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veículo adquirido.

Art. 3º - A alienação do veículo adquirido nos termos desta lei antes de três anos

contados da data de sua aquisição a pessoas que não satisfaçam as condições e os

requisitos estabelecidos acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado.

Art.  4º - A perda de receita correspondente à redução de recolhimento de ICMS

será compensada com a majoração da alíquota incidente nas operações internas com

automóveis de luxo e importados.

Art. 5º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de trinta dias a

contar de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação:  É  inquestionável  que  a  categoria  dos  representantes  comerciais,

significativa parcela do nosso mercado de trabalho,  enfrenta  grandes desafios  no

exercício  de  sua  profissão,  entre  os  quais  a  necessidade  de  percorrer  grandes

distâncias em estradas perigosas e mal conservadas pelo poder público. O resultado

disso  é  o  elevado  custo  de  manutenção  e  o  acelerado  desgaste  dos  veículos

utilizados por esses profissionais.

A medida  contida  no  projeto  em  exame  pretende  incentivar  a  renovação  dos

veículos utilizados como instrumento de trabalho pela referida categoria, a exemplo

do que ocorre com os taxistas. Com isso, reduzem-se não só os custos da atividade,

mas também os riscos a que esses profissionais estão sujeitos, e possibilita-se um

incremento de suas atividades. O setor do comércio, essencial para a economia do

Estado, será francamente favorecido.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares 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 3.103/2012

Institui programa de lixo reciclável no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Ecoluz, programa de troca de lixo reciclável por desconto em
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conta de energia elétrica.

Art. 2º - Qualquer cliente da Cemig, pessoa física ou jurídica, pode se cadastrar no

projeto, bastando para tanto apresentar-se munido da conta de energia a qualquer

loja de atendimento ou nos ecopontos.

Art. 3º - Os Ecopontos são:

I - estandes de recolhimento de lixo reciclável;

II - postos de cadastramento de clientes para obtenção de desconto na conta de

energia elétrica.

Art. 4º - Os produtos recicláveis aceitos pelo Ecoluz são:

I - papel, no valor de R$0,15 (quinze centavos) por quilo;

II - plástico, no valor de R$0,20 (vinte centavos) por quilo;

III - vidro, no valor de R$0,25 (vinte e cinco centavos) por quilo;

IV - latinha, no valor de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por quilo;

V - óleo de cozinha, no valor de R$0,70 (setenta centavos) por litro;

VI - garrafa PET, no valor de R$1,00 (um real) por quilo.

Art.  5º  -  O  consumidor  cadastrado  receberá  um  comprovante  onde  serão

contabilizados o lixo recolhido e o respectivo valor em reais.

Art. 6º - O bônus em reais será creditado automaticamente na conta de energia do

cliente no mês subsequente.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: O incentivo à separação e destinação correta dos resíduos recicláveis

para a preservação do meio ambiente e a geração de emprego e renda estão entre

os propósitos do programa Ecoluz.

Existe um ditado que diz que “dinheiro não dá em árvore”. Mas ele pode estar na

garrafa  plástica,  nos  jornais  já  lidos,  nas  latas  de  alumínio  e  em  muitos  outros

materiais que podem ser reciclados ou reutilizados.

Com o Ecoluz, qualquer cidadão poderá trocar o lixo reciclável de sua residência

por créditos na conta de energia. Esses créditos serão descontados na conta de luz,

ou, caso prefira, o cidadão pode doar esse valor a instituições sociais credenciadas.
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O recolhimento  do  lixo  será  realizado  nos  postos  credenciados  ou  através  dos

veículos que farão a coleta nas cidades, para facilitar o processo de troca.

Este projeto permitirá maior conscientização por parte da população com relação às

questões atinentes aos resíduos sólidos e à maneira de reduzir  sua presença na

natureza. Assim, esperamos que haja uma mudança cultural e comportamental que

traga para o Estado e seus moradores melhor qualidade de vida.

Diante da importância da matéria, solicito o apoio imprescindível dos dignos pares

para que seja aprovado este 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 3.104/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Condomínio Park Areia, com

sede no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Park Areia,

com sede no Município de Unaí.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Inácio Franco

Justificação: A Associação Comunitária Condomínio Park Areia é uma entidade sem

fins  lucrativos,  que tem como principal  objetivo  promover  a prática de esportes  e

lazer.

Sua  atividade  é  voltada  ao  auxílio  e  integração  dos  cidadãos  na  sociedade,  à

prática de esportes e a atividades de lazer, oferecendo aos seus membros melhores

condições físicas e de saúde, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade

mais justa e menos desigual.

A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um ano, tem

personalidade  jurídica  e  sua diretoria  é  composta  por  pessoas  idôneas,  que não

percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Além disso, o art. 14 do seu estatuto determina que nenhum membro da diretoria
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será remunerado pelo desempenho de suas funções; e o art. 30 dispõe que, em caso

de dissolução da entidade,  os bens remanescentes serão destinados a instituição

congênere.

Portanto, a referida Associação atende à exigência consubstanciada no art. 1º da

Lei  nº  12.972,  de 1998,  reguladora  do  processo declaratório  de  utilidade pública,

razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação da

presente 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 3.105/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Juazeiro,  Ingazeira,

Salinas, Baixão e Jurema, com sede no Município de Espinosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Juazeiro,

Ingazeira, Salinas, Baixão e Jurema, com sede no Município de Espinosa.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Luiz Henrique

Justificação:  Com  muito  empenho  e  dedicação,  a  Associação  Comunitária  de

Juazeiro, Ingazeira,  Salinas, Baixão e Jurema desenvolve um importante trabalho,

que têm como propósito contribuir para o desenvolvimento cultural e o bem-estar do

cidadão.  É  uma  entidade  que  promove  uma  fundamental  integração  entre  as

comunidades  rurais  e  implementa  constantes  ações  políticas  para  viabilizar

benefícios para aquela região.

Assim, conto com o fundamental apoio dos nobres pares para 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.106/2012

Declara de utilidade pública o Instituto Alexa de Desenvolvimento Humano, com

sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Alexa de Desenvolvimento

Humano, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A  entidade  tem  como  objetivo  promover  a  geração,  criação  e

implementação de projetos através do aproveitamento de conhecimentos voltados ao

interesse  da  educação,  da  cultura,  da  saúde  e  do  meio  ambiente,  bem  como o

desenvolvimento humano em geral.

Diante da importância das ações realizadas pelo Instituto Alexa de Desenvolvimento

Humano, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei,

que pretende declará-lo de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.107/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Organização  Não  Governamental  Construindo  o

Futuro, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Organização Não Governamental

Construindo o Futuro, com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Fabiano Tolentino

Justificação: A Organização Não Governamental Construindo o Futuro, com sede

no Município de Lavras,  é uma entidade civil  sem fins  lucrativos.  Tem entre suas

finalidades  precípuas  apoiar  e  desenvolver  ações  para  a  defesa,  elevação  e
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manutenção  da  qualidade  de  vida  do  ser  humano,  através  das  atividades  de

educação profissional, lazer e acompanhamento familiar.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.108/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  CãoPartilhe  a  Solidariedade  pelos

Animais, 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  CãoPartilhe  a

Solidariedade pelos Animais, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Fred Costa

Justificação: A Associação Cãopartilhe a Solidariedade Pelos Animais, com sede no

Município de Belo Horizonte, fundada no ano de 2010, é considerada uma entidade

filantrópica, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Acatando totalmente as finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua

função plena e regular há mais de um ano. A Associação tem por finalidade a defesa

dos direitos dos animais, garantindo-lhes melhor qualidade de vida. Com o intuito de

diminuir maus tratos e abandonos, busca promover campanhas de conscientização,

assim  como,  resgate,  assistência  veterinária,  abrigo  provisório,  esterilização  e

posterior seleção de tutores, formalizada por meio de entrevista prévia e assinatura

de respectivo termo de compromisso, trabalho que é associado com os mecanismos

capazes de promover o incentivo à preservação da saúde pública da sociedade em
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geral.

A concessão do título de utilidade pública  é de imensurável  importância para  a

Associação Cãopartilhe a Solidariedade pelos Animais, que poderá firmar parcerias

com diversos órgãos públicos estaduais, viabilizando a ampliação da sua atuação em

prol  da  comunidade,  bem  como a  possibilidade  de  prosseguir  os  seus  múltiplos

projetos e instaurar novos.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei,  que  acreditamos  ser  indispensável  e  justo  para  que  a  associação  possa  dar

sequência a seus trabalhos naquele bairro e seus arredores.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.109/2012

Declara de utilidade pública o Clube da Melhor  Idade Bem Viver,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Bem Viver,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Fred Costa

Justificação: O Clube da Melhor Idade Bem Viver, com sede no Município de Belo

Horizonte, fundado em 1998, é reputado como uma entidade filantrópica, sem fins

lucrativos e de duração indeterminada.

Seguindo integralmente as finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua

função plena e regular há mais de 14 anos. O Clube tem por finalidade congregar

pessoas na faixa etária igual ou superior a 50 anos, proporcionando-lhes atividades

de turismo, esporte, lazer, cultura e assistência sociocultural que contribuam para a

melhoria  de  qualidade de vida,  bem como para  o bem-estar  social,  psicológico e

promoção da saúde.

A concessão do título  de  utilidade pública  é de  incalculável  importância  para  a
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entidade, já que, com esse privilégio, poderá firmar parcerias com diversos órgãos

públicos estaduais, viabilizando a ampliação da sua atuação em prol da comunidade,

bem como a possibilidade de prosseguir os seus múltiplos projetos e instaurar novos.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei,  que  acreditamos  ser  indispensável  e  justo  para  que  a  associação  possa  dar

sequência a seus trabalhos naquele bairro e seus arredores.

- 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 3.110/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Desenvolvimento  do

Município de Diogo de Vasconcelos, com sede no Município de Diogo de Vasconcelos

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de

Desenvolvimento do Município de Diogo de Vasconcelos, com sede no Município de

Diogo de Vasconcelos.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Fred Costa

Justificação: O Conselho Comunitário de Desenvolvimento do Município de Diogo

de Vasconcelos, com sede nesse Município, fundado em 1986, é reputado como uma

entidade filantrópica, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Acatando totalmente as finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua

função plena e regular há mais de 26 anos. O Conselho tem por finalidade garantir à

sociedade  inserida  uma melhor  qualidade  de  vida.  Com  o  intuito  de  diminuir  os

possíveis problemas na comunidade, o Conselho busca primeiramente identificá-los e

analisá-los  para,  somente  depois,  solucioná-los.  Além  disso,  busca  promover

campanhas de arrecadação para ocasiões em que essa sociedade esteja submetida

ao estado de caos, calamidade, alerta, desastre, virose, epidemia e outras.

A concessão do título  de  utilidade pública  é de  incalculável  importância  para  a

entidade, já que, com esse privilégio, o Conselho Comunitário de Desenvolvimento do
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Município  de  Diogo de Vasconcelos  poderá  firmar  parcerias  com diversos  órgãos

públicos estaduais, viabilizando a ampliação da sua atuação em prol da comunidade,

bem como a possibilidade de prosseguir os seus múltiplos projetos e instaurar novos.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei,  que  acreditamos  ser  indispensável  e  justo  para  que  a  associação  possa  dar

sequência em seus trabalhos naquele bairro e seus arredores.

- 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 3.111/2012

Dispõe sobre o estabelecimento de perímetro de segurança escolar no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecida uma distância de 100m (cem metros), a partir da saída

das  escolas,  como perímetro de segurança escolar,  visando a  resguardar  alunos,

professores, funcionários e demais pessoas que transitem pelo local.

Parágrafo único -  Ao Estado compete  criar  meios de  fiscalização e  a  forma de

disponibilização de meios que visem garantir a segurança nesse perímetro.

Art. 2º - É proibido transitar neste local com carros de som e veículos com o som

ligado ou promover ruídos superior ao permitido em lei.

Art. 3º - Os infratores estão sujeitos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, às

penas de:

I - advertência;

II - multa.

Parágrafo  único  -  As  normas  regulamentadoras  definirão  valores  e  forma  de

aplicação das penas.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Liza Prado

Justificação: Este projeto de lei  tem por objetivo principal  a proteção de alunos,

professores e funcionários de escolas, visando a garantir a tranquilidade, bem como

combater a violência e a criminalidade que vêm aumentando ao redor das escola.
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Outro fator  importante  que deve ser  observado,  no que tange à importância  da

aprovação  desta  lei,  é  a  constante  presença  de  traficantes  nas  redondezas  de

escolas, o que contribui para o aumento de alunos dependentes e para o tráfico de

drogas em estabelecimentos de ensino.

Acredito que aqui se faz necessário solicitar a ajuda da Secretária de Segurança

Pública, para que acate e promova a implantação de políticas públicas, para garantir

a efetividade e eficácia desta lei.

Importante também solicitar a intervenção da Polícia Militar para ajudar a cumprir

esta demanda, possibilitando e intensificando o policiamento nesses perímetros por

meio  de  rondas,  para  assim  proteger  os  alunos,  professores  e  funcionários  das

escolas e, como consequência, gerar um ganho para a comunidade em geral, pois

diminuirá a criminalidade na região.

Sendo  assim,  é  de  extrema  relevância  a  aprovação  desta  lei  para  garantir  a

proteção e segurança desses indivíduos, em especial a proteção das nossas crianças

e adolescentes, visando a garantir um bom aprendizado e o acesso à educação, que

é direito fundamental e essencial, resguardado pela Constituição da República.

No tocante à defesa da criança e do adolescente, o art. 24 da Constituição Federal

é claro quanto à competência do Estado para a promoção dos meios legais.

Perante o exposto, é de extrema utilidade para a sociedade esta lei, pois visa a

garantir uma melhoria de qualidade de vida, preservar o bem-estar e a segurança,

nos perímetros das escolas, dos alunos, professores e funcionários.

Como é dever desta Casa zelar pelo bem-estar da sociedade, solicito a adesão dos

nobres pares para a aprovação e regulamentação do projeto em questão.

-  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 3.112/2012

Dispõe sobre a criação de órgãos de defesas do consumidor nos Municípios, cria o

programa Minha Cidade Tem Procon e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  Municípios  com  mais  de  50.000  habitantes  prestarão  serviços  de
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atendimento ao consumidor,  na tutela de  seus legítimos direitos  e interesses,  por

meio de órgãos especializados denominados Procon Municipal.

§ 1º – Os órgãos de que trata o “caput” serão criados em até cento e vinte dias da

publicação  desta  lei,  terão  estrutura  organizacional  própria  e  serão  dotados  de

poderes para a proteção individual e coletiva dos consumidores, nos termos da Lei nº

8.078, de 1990.

§ 2º – Os Municípios com menos de 50.000 habitantes poderão utilizar estruturas

atualmente  existentes  para  promover  a  defesa  do  consumidor,  observada  a

denominação Procon Municipal e as demais regras estabelecidas nesta lei.

Art.  2º – Os órgãos e departamentos de que tratam esta lei  terão por finalidade

planejar,  elaborar,  propor,  coordenar e executar a política municipal de proteção e

defesa das relações de consumo, atuando diretamente ou por intermédio de outras

instituições públicas ou privadas e lhes competirá:

I  –  dar  atendimento  aos  consumidores,  registrando suas  reclamações  para  fins

conciliatórios;

II  –  receber,  analisar,  avaliar  e  apurar  consultas  e  denúncias  apresentadas  por

entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por

consumidores individuais;

III  –  instaurar  o  competente  processo administrativo,  para  fins  de  sanção,  para

neles atuar como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência

e  dentro  das  regras  fixadas  pela  legislação  vigente,  sempre  que,  fracassada  a

conciliação, houver, na controvérsia, demonstrada repercussão geral ou reiteração da

conduta reclamada;

IV – proferir decisão cautelar, antecedente ou incidente em processo administrativo,

na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, sempre que dos

fatos for provável a ameaça ou sempre que dos fatos for necessária a supressão de

lesão a direito;

V – fiscalizar as relações de consumo;

VI – propor ação coletiva na defesa dos interesses e direitos difusos, coletivos e

individuais homogêneos;

VII – informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes
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meios de comunicação;

VIII – solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de delito

contra o consumidor, nos termos da legislação vigente;

IX  –  representar  ao  Ministério  Público  para  fins  penais,  quando  da  decisão

administrativa final de sua competência for possível, pelas circunstâncias de fato e de

direito, extrair a ocorrência de crime contra as relações de consumo;

X  –  representar,  quando  de  seu  conhecimento,  aos  órgãos  de  administração

fazendária,  meio ambiente,  proteção da criança e do adolescente,  Banco Central,

agências reguladoras, entidades sindicais,  órgãos representativos de classe,  entre

outros, no âmbito da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, sobre a ocorrência

de possível infração a legislação de suas respectivas competências;

XI – celebrar convênios de seu interesse e termos de ajustamento de conduta, na

forma da legislação vigente;

XII – arrecadar e aplicar recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do

Consumidor, na forma do art. 30 do Decreto Federal nº 2.181, de 1997.

Parágrafo único – Os dirigentes dos órgãos e departamentos de proteção e defesa

do consumidor,  quando  no exercício  de  seu ofício,  encontram-se na condição de

agentes políticos e exercem função de natureza jurídica.

Art. 3º – Os órgãos de que tratam esta lei observarão os procedimentos previstos

no Decreto Federal nº 2.181, de 1997, quanto à aplicação de sanções administrativas.

Art. 4º – Fica autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais diretamente ou por

intermédio  de  fundo  específico  destinado  a  proteção  e  defesa  do  consumidor,  a

conceder recursos aos municípios para a criação e aprimoramento dos órgãos de

defesa do consumidor, por adesão ao programa Minha Cidade Tem Procon.

Parágrafo único – A concessão de recursos de que trata o “caput” dependerá de

regulamentação do Governo do Estado de Minas Gerais, observada sua conveniência

e oportunidade.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Liza Prado

Justificação: Sua cidade tem Procon? Você sabe quais são os seus direitos quando



1126
____________________________________________________________________________

um produto que comprou não é entregue no prazo? Você sabe o que fazer quando

juros abusivos são cobrados pelo uso do cartão de crédito ou quando o seu celular ou

internet simplesmente não funcionam? Os Procons, que são órgãos de defesa do

consumidor e existem no Brasil, em algumas cidades, há mais de 30 anos, servem

justamente  para  isto:  para  ajudar  os  consumidores  a  defender  os  seus  direitos

quando violados.

Os Procons são órgãos públicos, e, portanto, os consumidores não precisam gastar

nada para serem atendidos. São bem mais rápidos que o Poder Judiciário, e muitos

casos são resolvidos na hora ou em audiências de conciliação que se realizam em

poucos dias. Assim, quando alguém tem um problema relativo a consumo, como, por

exemplo,  uma  geladeira  que  estragou  ainda  na  garantia,  essa  pessoa  poderá

procurar o Procon e exigir a solução do caso de acordo com o Código de Defesa do

Consumidor.

Os órgãos de defesa do consumidor ainda possuem a importante tarefa de orientar

de forma preventiva os consumidores sobre seus direitos e têm o poder  de punir

empresas que desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor.

Infelizmente, o Estado de Minas Gerais tem 853 Municípios, e apenas 100 destas

cidades  têm  Procon,  o  que  dificulta  muito  a  vida  de  milhões  de  consumidores

mineiros, que muitas vezes sofrem abusos sem ter a quem recorrer. Alguns chegam a

percorrer centenas de quilômetros para buscar ajuda no Procon da cidade vizinha.

Mas se a sua cidade ainda não tem Procon, isso agora vai mudar. Na qualidade de

conhecedora dos direitos das consumidoras e consumidores, estou apresentando na

Assembleia Legislativa este projeto de lei, que cria unidades do Procon em todas as

cidades de Minas. É o projeto Minha Cidade Tem Procon. Ele prevê que todas as

cidades deverão implantar um Procon,  com a missão de assegurar  e proteger os

direitos  dos  cidadãos  contra  práticas  abusivas  e  outras  condutas  proibidas  pelo

Código de Defesa do Consumidor.

Tendo sido Superintendente do Procon de Uberlândia, um dos maiores do País, e

sendo Vice-Presidente  da  Comissão  de Defesa do  Consumidor  e  do  Contribuinte

nesta  Casa,  conheço  de  perto  os  problemas  enfrentados  pelos  consumidores

mineiros e digo que proteger os consumidores é proteger o cidadão, pois todos nós,
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em quase todos os momentos de nossas vidas, somos consumidores. Somos a parte

mais  frágil  nas  relações  de  consumo;  por  isso,  precisamos de ampla  e  enérgica

proteção do Estado, através dos órgãos de defesa do consumidor.

Lembramos  ainda  que  o  projeto,  além  de  criar  novos  órgãos  de  defesa  do

consumidor, busca fortalecer os existentes através da informatização e capacitação

dos servidores que atuam na defesa dos consumidores.

- 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 3.113/2012

Obriga a impressão do Hino Nacional Brasileiro no verso dos cadernos fabricados

no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigados os fabricantes de cadernos, no âmbito do Estado de Minas

Gerais, a imprimir a letra do Hino Nacional Brasileiro no verso de cada unidade do

referido material.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Duilio de Castro

Justificação:  Tem  este  projeto  de  lei  o  intuito  de  disponibilizar  a  letra  do  Hino

Nacional Brasileiro e facilitar a sua divulgação, obrigando os fabricantes de cadernos

a imprimi-la no verso de cada unidade do referido material.

O manuseio constante do caderno em seu verso possibilitará a busca do senso de

patriotismo por quem o utiliza. No que diz respeito aos estudantes, o manuseio desse

material poderá despertar a necessidade para resgatar os valores da nacionalidade,

de amor e compromisso para com a Pátria, que estão desaparecendo, em grande

parte, pela falta de incentivo do poder público.

Conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.114/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Buqueirão - Aspprub -, com sede no Município de Buritis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais do Buqueirão - Aspprub -, com sede no Município de Buritis.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Gustavo Corrêa

Justificação:  Diante  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  Associação  dos

Pequenos Produtores Rurais do Buqueirão - Aspprub -, com sede no Município de

Buritis, e o comprometimento de suas finalidades estatutárias, buscamos declará-la

de utilidade pública. Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos

para o desenvolvimento de suas atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por essa instituição, por certo terá o

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto

de lei.

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

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

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.115/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Carreiros e Candeeiros do Vale do

Urucuia - Ascavau -, com sede no Município de Buritis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Carreiros e Candeeiros

do Vale do Urucuia - Ascavau -, com sede no Município de Buritis.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2012.

Gustavo Corrêa

Justificação: Diante dos relevantes serviços prestados pela Associação de Carreiros

e Candeeiros do Vale do Urucuia - Ascavau -, com sede no Município de Buritis, e o
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comprometimento de suas finalidades estatutárias, buscamos declará-la de utilidade

pública.  Essa  declaração  permitirá  que  se  torne  apta  a  realizar  projetos  para  o

desenvolvimento de suas atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por essa instituição, por certo terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 2.952/2012, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Maria Emília Pacheco por ser a primeira mulher a

tomar  posse  como  Presidente  do  Conselho  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e

Nutricional. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  2.953/2012,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com  a  União  Nacional  dos  Dirigentes  Municipais  de  Educação  -

Undime-MG -  pela  realização  do  I  Seminário  Internacional  Undime-MG,  de  10  a

12/4/2012.

Nº  2.954/2012,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com  o  Sr.  Nárcio  Rodrigues  da  Silveira,  Secretário  de  Ciência  e

Tecnologia,  pela  instalação  da  59ª  Reunião  do  Conselho  Estadual  de  Ciência  e

Tecnologia, em 16/4/2012, na qual ocorreu a posse de Conselheiros e a implantação

efetiva das atividades desse Conselho. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 2.955/2012, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja encaminhada aos

Deputados Federais e Senadores por Minas Gerais, aos Presidentes da Câmara dos

Deputados  e  do  Senado  Federal  e  aos  Deputados  Federais  Mendonça  Prado  e

Ronaldo Caiado manifestação de apoio às Propostas de Emenda à Constituição nºs

454/2009 e 74/2011. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.956/2012, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Vittorio Medioli e a equipe Sada Cruzeiro pela conquista

do título de campeã da Superliga Nacional de Vôlei. (- À Comissão de Esporte.Nº
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2.957/2012, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Herculano Rodrigues por sua eleição para Presidente do

Tribunal de Justiça. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.958/2012, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Palmópolis  pelos 20 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  2.959/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Rádio Musirama pelos 32 anos de sua fundação. (-  À

Comissão de Transporte.)

Nº  2.960/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Paulo Henrique P. de Vasconcelos por sua posse,

após realização de eleição, como Presidente do Automóvel Clube de Minas Gerais. (-

À Comissão de Esporte.)

Nº 2.961/2012, da Comissão de Educação, em que solicita a inserção nos anais da

Casa da reportagem "De Azurita para o mundo... da ciência", publicada no "Minas

Gerais" de 17/4/2012. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 2.962/2012, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  Jaqueline  Campos  Costa,  Júlia  Maria  Resende  Ferreira  e

Cristopher Mateus Carvalho, alunos da Escola Estadual Manuel Antônio de Sousa,

situada  no  Distrito  de  Azurita,  no  Município  de  Mateus  Leme,  por  representar  o

Estado  na  International  Science  and Engineering  Fair,  mediante  apresentação  de

pesquisa sobre a eficácia curativa da planta pariri.

Nº  2.963/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para garantir a

integridade física de policiais convocados a participar de reunião dessa Comissão em

23/4/2012.

Nº 2.964/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares convocados a participar de reunião

dessa Comissão em 23/4/2012 pelos relevantes serviços prestados e pela coragem

de combater o crime.

Da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  apresentado  pela  Mesa  da
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Assembleia projeto de resolução que altere o art. 180 do Regimento Interno, com o

objetivo  de  extinguir  o  arquivamento  de  proposições  de  autoria  de  parlamentar

reeleito. (- À Mesa da Assembleia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Duilio de Castro.

Proposições não Recebidas

-  A Mesa,  nos termos do inciso III  do art.  173 do Regimento Interno,  deixa  de

receber a seguinte proposição:

Do  Deputado  Anselmo  José  Domingos  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com os estudantes Júlia Maria Resende Ferreira, Jaqueline Campos

Costa e  Cristopher  Mateus  Carvalho  pelo  trabalho  de pesquisa  das propriedades

medicinais  do  pariri  e  a  aprovação  para  apresentação  dos  resultados  na  Intel

International Science and Engineering Fair 2012.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de  Política Agropecuária,  de  Defesa do Consumidor,  de Turismo e  de Segurança

Pública.

Questões de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, apenas gostaria de registrar aqui

que  ontem,  no  Salão  Nobre  desta  Casa,  foi  instalada  oficialmente  a  Comissão

Especial para o Enfrentamento do Crack, que tem como Presidente o Deputado Paulo

Lamac; como Vice-Presidente este Deputado; como relator o Deputado Célio Moreira;

e  como  membros  efetivos  a  Deputada  Liza  Prado  e  o  Deputado  Doutor  Wilson

Batista. Já temos uma agenda extensa de trabalhos para os 60 dias de existência

dessa comissão, e há a expectativa de prorrogá-la para a conclusão do seu relatório,

atendendo à necessidade que já se mostra no início. Com toda a certeza, ao final,

devido  ao  resultado  de  seu  trabalho,  que  certamente  será  apresentado,  essa

Comissão  não  poderá  ter  outro  caminho,  senão  a  transformação  em  comissão

permanente  desta  Casa.  Creio  que  ela  poderá,  a  partir  daqui,  dar  uma  grande

contribuição ao nosso Estado para o combate a esse flagelo que se tornou o “crack”,

Deputado Carlin Moura. Tenho falado em outras oportunidades que hoje o “crack” não

tem mais cara. De um modo geral, a droga não tem mais cara, o usuário não tem
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mais cara. Antigamente era muito fácil identificar o usuário de drogas. Lembro-me da

minha época de menino, de adolescente, quando minha mãe, não diferente de outras

mães, sempre nos aconselhava a tomar cuidado com fulano. Havia sempre alguém

na rua que lidava com droga, e as famílias sabiam e alertavam seus filhos. Hoje a

droga, especialmente o “crack”, tem dente de porcelana, é banguela, usa terno, anda

descalça e de bermuda, anda debaixo dos viadutos, nas famigeradas “cracolândias”,

assim como habita também as mansões, a Zona Sul. Enfim, não existe mais cara

para  esse  flagelo.  Portanto,  esta  Casa  tem  a  responsabilidade  de  dar  sua

contribuição. Creio que não faltará ao compromisso de oferecer-se como braço para

esse que hoje já é um programa de Minas e do governo federal, que reservou, pela

primeira vez, um volume considerável de recursos para o combate ao uso e ao tráfico

de drogas em nosso país.  No caso do governo federal,  são R$4.000.000.000,00.

Temos notícia de que o governo de Minas já se preparou do ponto de vista legal e

documental para receber os recursos que o governo tem para serem aplicados. O

que é lamentável é que, pela informação que tivemos já na primeira audiência, a de

instalação  dessa  Comissão,  Sr.  Presidente,  Minas  Gerais  não  constava  como

prioridade para o envio desses recursos, mas agora, sim, isso foi revisto, e cremos

que, dentro do planejamento que o governo de Minas já apresentou, esses recursos

virão e estaremos aqui trabalhando para que certamente cheguem ao seu destino e

produzam  os  resultados  que  tanto  esperamos.  Sr.  Presidente,  como  disse,  a

Assembleia de Minas será grande parceira dos projetos voltados para  essa área.

Esse flagelo  que tem assolado tantas  famílias,  solapado tantas  vidas dos nossos

jovens, o “crack”, está presente em 98% do nosso país. Só perde para o álcool, que

está presente em 100% das cidades do País. Como disse esses dias, aqui mesmo

deste  microfone,  aonde  não  chegou  a  água,  o  saneamento  em  nosso  Estado,

infelizmente, o “crack” já chegou. A terceira idade está sofrendo também, como vítima

desse flagelo que é o “crack”. Há hoje um gigante contra quem lutar, mas não vamos

recuar diante desse grande desafio. Fica aqui o registro do início dos trabalhos da

Comissão, que já aconteceu. Agora, vamos pôr mãos à obra e contar com o apoio da

sociedade. Quero dizer aos que estão nos assistindo agora pela TV Assembleia que

este Parlamento está de portas abertas para receber todos os que precisem dele no
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combate a esse flagelo, a essa pandemia que se tornaram o “crack” e outras drogas

em nosso Estado e em nosso país.

O Deputado Luiz Carlos Miranda - Obrigado, Sr. Presidente. Não iremos atrapalhar;

pelo  contrário,  valorizaremos  ainda  mais  o  Parlamento.  Abordarei  nesta  minha

questão de ordem dois fatos importantes. O primeiro é que amanhã o Sindicato dos

Trabalhadores Metalúrgicos de Ipatinga realizará um seminário de combate à droga

concretamente. Fala-se muito e se cobra muito o combate à droga, mas é preciso que

a sociedade se organize, se prepare para enfrentar essa questão. Há muito discurso

e pouca prática.  O Sindicato  dos Trabalhadores Metalúrgicos de Ipatinga amanhã

realizará esse seminário a que me referi e para o qual contratou um consultora da

ONU, que desenvolveu um trabalho a respeito do vício nessa droga maldita. Mostro

aqui a camisa que será distribuída a todas as lideranças do Vale do Aço que vão

enfrentar  essa  guerra  contra  a  droga.  Várias  ações  serão  realizadas.  Fizemos

também um bonezinho para que os voluntários nessa luta sejam reconhecidos nas

ruas; e um manual, com um estudo realizado por uma assessora da ONU sobre o

combate às drogas no âmbito internacional, mas, principalmente, no Brasil. Temos até

receitas de certos tipos de bebidas que as pessoas podem usar para o combate à

droga.  Ou seja,  é  preciso  que se  faça  alguma coisa  concreta;  temos  de sair  do

discurso e ir para a prática. Mas ainda quero falar de outro fato relevante. Estive em

Ouro Preto, no sábado, quando das comemorações da Inconfidência. Nessa ocasião,

o Governador,  Prof.  Anastasia, proferiu um discurso de estadista, em que mostrou

determinação  e  disposição  para  enfrentar  essa  segunda  questão  perigosa  que

maltrata Minas Gerais,  que é a dívida.  O Prof.  Anastasia deu uma demonstração

inequívoca  de  sua  disposição  e  coragem  junto  aos  demais  Estados  para  que  a

renegociação da dívida aconteça o mais rapidamente possível. É importante ressaltar

que o Governador  frisou,  então,  a importância  da Assembleia  nesse momento de

renegociação da dívida do Estado de Minas Gerais. Portanto, quero registrar  que,

naquele  momento,  com  certeza  o  sentimento  dos  Inconfidentes  apoderou-se  do

nosso Governador, que, com muita disposição, assume o importante papel de não

somente renegociar a dívida de Minas, mas também de, com os outros Estados, fazer

uma  negociação  que  permita  a  continuação  do  desenvolvimento  dos  Estados
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brasileiros e preserve o respeito às pessoas que neles residem. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Juninho Araújo.

O Deputado Juninho Araújo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, é com muito prazer

que ocupo esta tribuna para fazer uma justa homenagem ao Presidente eleito ontem

para  o  próximo  mandato  no  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais.  Refiro-me  ao

Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, que foi eleito nesta segunda-feira, 23

de abril, para o mais alto cargo da Justiça mineira.

Nascido  em  Abre-Campo,  terra  de  minha  esposa  Karine,  cidade  de  músicos

consagrados, como Victor, Leo e Eduardo Costa, terra do Desembargador Wanderley

Paiva, do Juiz Federal Dr. Herculano Martins Nacif, do nosso amigo Olintho Salgado

de Paiva,  Procurador  de Justiça,  e  do  nosso companheiro  Exmo. Deputado José

Henrique,  Joaquim Herculano Rodrigues é bacharel  em Direito pela Faculdade de

Direito de Juiz de Fora. Ingressou na magistratura em 1976. Foi Juiz de Direito nas

Comarcas de Tarumirim, João Pinheiro, Carangola e Belo Horizonte, onde também foi

Juiz  Auxiliar  da  Corregedoria  de  Justiça  e  titular  da  4ª  Vara  Criminal.  Em  1989,

ingressou no extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais, onde foi eleito Presidente

em 1997. Foi ainda Presidente do Tribunal Regional Eleitoral - TRE-MG. Atualmente é

o 2° Vice-Presidente do TJMG e Superintendente da E scola Judicial Desembargador

Edésio Fernandes.

Num país que clama cada vez mais por justiça e, ao mesmo tempo, em que os

conflitos são cada vez maiores, presidir um Tribunal de Justiça tradicional como o de

nosso Estado é, sem sombra de dúvidas, uma missão honrosa, pois quem chega a

ocupar  esse  cargo,  tem mérito,  sabedoria,  preparo,  seriedade e  especialmente  a

serenidade que todos os administradores do direito devem carregar consigo.

A Justiça representada por uma estátua com olhos vendados significa que todos

são iguais perante a lei e todos têm iguais garantias legais ou, ainda, todos têm iguais

direitos. A Justiça deve buscar a igualdade entre todos. Segundo Aristóteles, o termo

“justiça” denota, ao mesmo tempo, legalidade e igualdade. Assim, justo é tanto aquele
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que cumpre a lei quanto aquele que realiza a igualdade. A justiça também é uma das

quatro  virtudes  cardinais,  e,  segundo  a  doutrina  da  Igreja  Católica,  consiste  na

constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes é devido.

Temos certeza absoluta de que o novo Presidente do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais,  Dr.  Joaquim  Herculano,  com  seu  sentido  de  justiça,  cuidará  para  que

tenhamos a certeza de que ela sempre prevalecerá em nosso Estado e no Brasil.

Parabéns, Dr. Joaquim Herculano Rodrigues, carinhosamente chamado por nós de

Dr. Quinquim. Que Deus ilumine seus passos e o proteja nesta nova jornada. Para

nós é um grande orgulho ser amigo e conhecido desse grande Juiz, Desembargador,

e agora Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Usando a frase de um grande jurista uruguaio, gostaria de fazer essa homenagem

ao Desembargador Joaquim Herculano: “Teu dever é lutar pelo Direito, mas o dia em

que encontrares o Direito em conflito com a Justiça, luta pela Justiça”. Parabéns, Dr.

Joaquim Herculano, novo Presidente eleito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Sr.  Presidente,  gostaria  de  aproveitar  esse  espaço  para  comunicar  que  ontem

estivemos na cidade do Deputado Glaycon Franco, Conselheiro Lafaiete, participando

de uma importante audiência pública da Comissão de Meio Ambiente desta Casa,

que teve como objetivo discutir a construção de uma estação de tratamento de esgoto

no Bairro Água Preta. A audiência foi realizada pela Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.  Na

ocasião, tive o prazer de representar o Presidente dessa Comissão, Deputado Célio

Moreira,  que  ontem  tinha  outros  compromissos  e  não  pôde  comparecer.

Agradecemos ao Deputado Glaycon Franco, que participou dessa audiência, assim

como  ao  Deputado  Federal  Eros  Biondini,  nosso  companheiro  de  partido,  que

também esteve em Conselheiro Lafaiete.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (em  aparte)  -  Quero  parabenizar  V.  Exa.  por

anunciar  ao Parlamento a nomeação,  a escolha  do nome do novo Presidente do

egrégio Tribunal de Justiça, o caríssimo amigo Desembargador Joaquim Herculano.

Sem dúvida alguma, trata-se de uma das reservas do Tribunal de Justiça, que se

destaca  pelo  conhecimento,  pela  fidalguia  e  pela  participação  efetiva  como

magistrado,  que,  sem dúvida alguma, para os mineiros  e para o mundo judiciário
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representa o que há de melhor. É ele um magistrado correto, determinado, autêntico,

que saberá conduzir os destinos da alta Corte tão representativa, tão respeitada em

Minas Gerais e no Brasil.

Quero  também,  no  momento  em  que  haverá  um  novo  Presidente,  registrar  as

nossas saudações ao Presidente Cláudio Costa, que, por dois anos muito fez, muito

trabalhou.  Participou  ativamente  em  várias  comarcas  com  instalação  de  varas

judiciais. Foi ele sempre muito atencioso aos pleitos que fizemos.

Tenho certeza que é um fato que queremos estar com V. Exa., estando também

com todos os parlamentares neste momento que vive o Poder Judiciário. Parabéns a

V. Exa.

O  Deputado  Juninho  Araújo*  -  Obrigado,  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  como

sempre com suas palavras sábias. Agradeço-lhe o aparte.

Concedo um aparte ao Deputado Glaycon Franco, que conosco esteve ontem na

audiência pública na belíssima cidade de Conselheiro Lafaiete.

O Deputado Glaycon Franco (em aparte)* - Deputado Juninho Araújo, em nome do

povo de Conselheiro Lafaiete e da nossa querida região do Alto Paraopeba, gostaria

de  agradecer  o  brilhante  trabalho  que  V.  Exa.  desenvolveu  ontem,  na  audiência

pública  da  Comissão de Meio  Ambiente.  Conseguiu  conduzir  os  trabalhos  com o

brilhantismo que é peculiar à sua pessoa. Pode ter certeza de que o povo saiu de lá

satisfeito, uma vez que conseguimos pontuar o que era de extrema relevância em

relação às regiões da Água Preta e do Rancho Novo. V. Exa.,  com sensibilidade,

soube fazer com que a Copasa entendesse que precisávamos fazer lá uma ETE que

fosse um modelo para o Estado de Minas Gerais, para que aquela população não

sofresse os problemas de outras ETEs na nossa cidade e na nossa região. Tenho

certeza disso, e falo aqui, em nome do povo de Conselheiro Lafaiete, do Bairro da

Água Preta e da região do Rancho Novo,  do belo trabalho que V.  Exa.  conduziu

ontem. Com certeza a Copasa fará lá uma ETE que seja referência no Estado de

Minas Gerais, porque sabemos que é uma empresa séria e que atenderá os anseios

daqueles moradores, levando água tratada e rede de esgoto. Sabemos que isso é

importante, é obrigação da Copasa e é questão de saúde. Estamos lá para defender

esses interesses.



1137
____________________________________________________________________________

Em nome do povo de Conselheiro Lafaiete, quero agradecer o belíssimo trabalho

que desenvolveu em nossa cidade e dizer que foi uma honra recebê-lo lá, com essa

humildade e esse carinho. O povo ficou muito grato a V. Exa.,  Deputado Juninho

Araújo. Muito obrigado.

O  Deputado  Juninho  Araújo*  -  Obrigado  a  V.  Exa.,  Exmo.  Deputado  Glaycon

Franco. Eu é que fiquei muito feliz. Um detalhe importante é que a Câmara estava

lotada, num horário que podemos dizer não ser muito bom para participação popular

–  10  horas.  As  dependências  da  Câmara  estavam  lotadas,  a  população  toda

participou, em virtude até da importância do tema. Como V. Exa. disse muito bem,

acho que alcançamos um bom resultado: o compromisso da Copasa de construir uma

ETE com um novo modelo, que não agrida mais as famílias que moram próximas a

ela e que respeite o meio ambiente. Acho que tivemos um bom aproveitamento na

audiência pública de ontem.

Quero agradecer ao José Ricardo, Presidente da Câmara, que nos recebeu tão

bem,  ao  José  Milton,  Prefeito  Municipal,  e  a  toda  a  população  de  Conselheiro

Lafaiete. Leve um abraço, Deputado, àquele povo bom.

Por fim, quero também agradecer à TV Assembleia, que esteve conosco ontem, aos

funcionários desta Casa, aos técnicos, à equipe da TV Assembleia, à nossa equipe da

Comissão  de  Meio  Ambiente,  aos  Consultores  da  equipe,  à  nossa  equipe  do

gabinete, aos meus companheiros do nosso gabinete, aos assessores que estiveram

conosco, à Dra. Melissa, ao Jackson, à Taira, enfim, a todos que trabalharam para

realizar  essa grande audiência pública.  Tenho certeza de que cumprimos o nosso

dever.

Chega-nos  agora  a  informação  de  que  o  governo  federal  cancelou  algumas

licitações que estavam previstas nas BRs em Minas Gerais. Não li a matéria ainda,

mas  nem é preciso,  porque  na  verdade o  governo  federal  vem  relegando Minas

Gerais a segundo plano, a quinto plano ou a sexto plano há muito tempo. As nossas

estradas  são  vergonhosas.  Quem  viaja  todo  dia,  como  eu,  que  na  quinta-feira

descerei para Ipatinga, no Vale do Aço, pela BR-381, sabe do que estou falando.

Quem viaja, como viajamos ontem, a trabalho, a serviço, pela BR-040, sabe do que

estou falando. As estradas federais em Minas Gerais não comportam mais o trânsito
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que existe nelas. É um crime o que está acontecendo em Minas Gerais.  Já está

prometida  a  duplicação  da  BR-381,  principal  ligação  entre  Belo  Horizonte  e

Governador Valadares, há muitos anos. Lembro-me muito bem de que, quando Vice-

Presidente  da  Comissão  de  Transporte  desta  Casa,  eu,  os  Deputados  Gustavo

Valadares, Célio Moreira e outros companheiros estivemos em Brasília com o Ministro

à época, que deu total garantia de que a duplicação começaria em 2009. Já havia

orçamento, próximo de R$2.000.000.000,00 para a duplicação da BR-381.

De lá para cá, o que temos assistido é o governo federal recuando e cancelando as

licitações  dos  lotes  e  nada de ocorrer  a  duplicação da  BR-381.  O  que acontece

enquanto essa duplicação não se realiza? Acidentes, mortes e mais mortes. Não é à

toa que o apelido dela é rodovia da morte.

Então fica aqui o nosso protesto. Tenho certeza de que nós, mineiros, temos de

fazer  um protesto grande em nível  nacional  para mostrar  a vergonha que são as

estradas federais em Minas Gerais. Para quem duvida, é só pegar um carro, sair de

Belo  Horizonte  e  ir  até  Ipatinga  para  verificar  o  que  estou  dizendo:  intransitável.

Ontem pegamos a BR-040, com chuva, e fomos a Lafaiete. É um risco. Pomos a

nossa  vida  em perigo  todas  as  vezes  em  que vamos  usar  uma estrada federal.

Quando,  uma  vez  ou  outra,  precisamos  usar  o  meio  aéreo  como  transporte,

observamos que Minas Gerais não teve investimento. Fico pensando, Deputado Célio

Moreira, como será a situação na Copa do Mundo. Como faremos na Capital de um

dos Estados mais importantes da Federação, pois não temos rodovias federais nem

aeroportos? Fico preocupado com as condições em que este Estado sediará a Copa

do Mundo.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Juninho Araújo, não sabemos se

estamos assistindo a um “show” de incompetência do DNIT ou a um descaso do

governo federal  com o  Estado de Minas  Gerais.  Vimos aí  a questão da BR-381,

rodovia da morte. Mais uma vez, foi cancelado o recurso que seria encaminhado para

cá.  Há a situação do Anel  Rodoviário  de Belo Horizonte,  onde ocorrem acidentes

gravíssimos  que  matam  gente  todos  os  dias.  O  governo  federal  disse  que  ia

recuperá-lo e revitalizá-lo. A Prefeitura de Belo Horizonte solicitou sua administração.

O governo do Estado... Eles não mexem nem deixam ninguém trabalhar. A questão
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do metrô é uma novela de 25 anos a que principalmente Belo Horizonte assiste. Na

realidade, são promessas, promessas e promessas. A Capital de Minas Gerais tem

uma linha pequenina  de  2km  ou  não  sei  quantos  quilômetros  de  metrô.  Já  veio

Ministro e Presidente dizendo: “Estou liberando o dinheiro”. Aí a imprensa noticia que

liberarão  recursos,  mas  nada  acontece.  Realmente  não  sabemos  se  é  uma

incompetência do DNIT. Há um descaso do governo federal com o Estado de Minas

Gerais, que diz que não há projeto e que os projetos não atenderam às exigências.

De quem é a competência e a execução desses projetos?

A nossa Presidente,  que é  mineira,  está realmente  alijando o Estado de Minas

Gerais dos recursos necessários. A maior malha rodoviária do País está em Minas

Gerais. Todos os dias se noticia a morte de pessoas na BR-381 e no Anel Rodoviário.

Além  disso,  há  a  questão  da  mobilidade  em  Belo  Horizonte.  Em  determinado

horário,  não  se  anda  hoje  na  Capital.  Então,  se  houvesse  um  metrô  aqui,  isso

facilitaria  a  vida dos trabalhadores  e das pessoas de um modo geral,  pois  é  um

transporte rápido e barato. No entanto, ficam na promessa e não fazem nada. Os

outros  Estados  estão  recebendo  os  recursos.  Temos  uma  Presidente  de  Minas

Gerais, que, infelizmente, não libera os recursos necessários para salvar vidas e dar

mobilidade principalmente ao trânsito de Belo Horizonte.

O Deputado Juninho Araújo* - Obrigado, Deputado Célio Moreira. Sr. Presidente, o

meu tempo já se esgotou. Apenas para encerrar, quero parabenizar a linda cidade

onde resido, que é Timóteo, capital do inox, que, nesta semana, no sábado, estará

completando 48 anos de emancipação política. Aproveito para parabenizá-la por essa

data tão importante, que é o seu aniversário de 48 anos. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de parabenizar o Desembargador Joaquim

Herculano, novo Presidente do Tribunal de Justiça.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Delvito Alves.

O Deputado Delvito Alves - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público que nos

assiste pela TV Assembleia. Sr. Presidente, venho manifestar a satisfação de uma

região,  o  Noroeste  do  Estado,  pela  sua importância  econômica atual  para  Minas

Gerais.  Estamos  extremamente  orgulhosos  com  os  extraordinários  investimentos
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feitos pelo então Governador de Minas, Aécio Neves, hoje Senador, e também pelo

hoje  Governador  Anastasia.  Foram  investimentos  levados  para  uma  região

abandonada por  outros  governos  estaduais.  Não temos dúvida  em afirmar  que  a

região  Noroeste  do  Estado foi  redescoberta  após  o  governo  Aécio  Neves  e  hoje

também pelo Governador Anastasia.

Deputado  Rômulo  Viegas,  gostaria  apenas  de  mostrar  à  população  mineira  os

investimentos feitos pelo governo de Minas em importantes obras de infraestrutura na

nossa região. Mais de 1.000km de asfalto foram feitos, e, com a implantação dessas

importantes  obras  de  infraestrutura,  o  Noroeste  do  Estado  tem  avançado  muito,

fortalecendo sua economia cada vez mais.

Ao  mesmo  tempo,  quando  se  fortalece  lá,  há  maior  contribuição  para  o

fortalecimento da economia do Estado de Minas Gerais, já que a região Noroeste

contribui com nada mais, nada menos que 50% do PIB agropecuário do Estado. Isso

é  motivo  de  muito  orgulho  para  todos  nós,  mas  só  está  acontecendo  graças  à

descoberta da região Noroeste do Estado pelo ex-Governador e hoje Senador Aécio

Neves e também pelo Governador Anastasia. São mais de 1.000km de asfalto feitos

na nossa região, além de energia elétrica e telefonia, enfim, obras importantes de

infraestrutura necessária e básica para o crescimento de uma região.

Costumo  dizer  ao  nosso  amigo,  vizinho,  Secretário  de  Agricultura  Elmiro

Nascimento que o crescimento do Noroeste hoje é diferenciado e destacado, e o

nosso Presidente também pode afirmar isso porque conhece muito bem a região, pois

tem propriedade lá. Mas tudo isso acontece em razão dessa descoberta recente pelo

ex-Governador Aécio Neves e pelo Governador Anastasia.

Acrescento  mais:  o  Noroeste  de  Minas  se  destacará  ainda  mais  no  cenário

econômico e político do Estado. Graças à revitalização da ferrovia que liga Pirapora a

Corinto, já há uma promessa do Governador de estendê-la, por meio da FCA, ferrovia

controlada pela Vale, até Unaí. E por que até lá? Porque Unaí hoje é um dos maiores

Municípios produtores de Minas Gerais.

Sr. Deputado e Sr. Presidente, estamos orgulhosos também de dizer que hoje Unaí

é o primeiro PIB agropecuário de Minas Gerais no agronegócio e o sexto do Brasil, e

tudo  isso  graças  aos  investimentos  do  Estado.  Recebemos  recentemente  essa
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notícia, que, com certeza, trouxe novos ânimos, novos avanços e, com isso, novos

investimentos para o Noroeste do nosso Estado.

Dentro  do  programa  Caminhos  de  Minas,  o  Governador  Anastasia  contemplou

também a nossa região com várias  pavimentações  asfálticas,  o que também nos

deixou extremamente felizes.  Sr.  Presidente,  na  verdade,  o  que faltava  na  nossa

região eram obras de infraestrutura.

Não temos dúvida em afirmar que logo, logo estaremos no calcanhar das regiões

do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro, porque as características topográficas, as

nossas terras  são tão férteis e boas quanto as do Alto Paranaíba e do Triângulo

Mineiro.  Para nós isso é muito importante.  Agora,  Unaí  foi  a  cidade que mais  se

destacou no setor da agricultura no Estado de Minas Gerais; não apenas Unaí, mas

Paracatu, Buritis  e tantas outras que fazem parte da pequena região Noroeste do

Estado.  Não  temos  dificuldade  também  em  dizer  que  tem  a  menor  densidade

populacional,  mas  tudo  isso  acontecia  no  passado.  Hoje,  não.  Hoje,  graças  aos

investimentos realizados na região, os jovens já se entusiasmam com ela. Atualmente

há inúmeras faculdades na nossa região. Tínhamos a Unimontes em Unaí, e agora a

universidade  federal  também  foi  para  lá.  Estas  e  tantas  outras  faculdades  estão

fazendo com que o jovem aposte muito na nossa região.

Cada vez mais acreditamos no fortalecimento da nossa região pelos investimentos

que têm acontecido. O importante de tudo isso é que nossa região está a quase

600km da Capital. O ex-Governador Aécio Neves e o Governador Anastasia fizeram

questão de fazer um programa importante e interessante para nossa região. Para

nós,  do  Noroeste,  o  programa estruturador  mais  importante  no  Estado  de  Minas

Gerais foi o da reparação das desigualdades regionais.  O Governador bateu firme

nessa tecla, investiu fortemente e levou milhões de recursos para a região. Estamos

orgulhosos com todos os recursos que recebemos.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Nesta tarde de terça-feira, V. Exa. traz a

esta Casa um pronunciamento de extrema relevância demonstrando interesse pela

sua  região.  V.  Exa.  é  um  Deputado  com  muita  experiência,  conhecimento  e,

principalmente,  dedicação,  preocupado não apenas com as cidades da sua base,

mas com todo o Estado de Minas. V. Exa. relatou programas importantíssimos para a
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população mineira. Além disso, destacou a importância de termos hoje, nas nossas

estradas, o Proacesso dando um fluxo muito positivo a todo o comércio da região.

Ontem mesmo estávamos ao lado do Vice-Governador Alberto Pinto Coelho, que

representou  o  nosso  querido  Governador  Anastasia  na  solenidade,  fazendo  a

celebração e a entrega de várias ambulâncias, por meio de convênios, melhorando o

transporte no setor da saúde no Estado. Fizeram diversos elogios ao Secretário de

Saúde,  Antônio  Jorge,  ao  Governador  Anastasia  e  a  toda  a  sua  equipe.  Temos

acompanhado  de  perto  o  seu  trabalho,  Deputado  Delvito  Alves.  V.  Exa.,

incansavelmente,  tem  visitado  as  Secretarias  e  as  autarquias  do  Estado  e

apresentado  as  demandas  de  sua  população,  valorizando  o  voto  que  recebeu,

fazendo um trabalho sério, honesto, íntegro e destacando, claro, a eficiência de nosso

governo desde que Aécio Neves o assumiu em 2003, aplicando o choque de gestão e

o déficit zero, instrumentos fiscais e de gestão pública para colocar Minas Gerais nas

trilhas do desenvolvimento.

V. Exa. está de parabéns. Tenho certeza de que a sua cidade, Unaí, e tantas outras

em que V. Exa. recebeu apoio popular estão, agora, reconhecendo o mérito do seu

trabalho, que acompanhamos nesta Casa. Somos testemunhas de que V. Exa. é um

Deputado incansável e continuará ao lado do governo para providenciar cada vez

mais uma condição melhor para a população de Minas Gerais. Parabéns, continue

assim.

O Deputado Delvito Alves - Agradeço a V. Exa. Quero dizer que nós, Deputados que

representamos o Noroeste do Estado, jamais deixaremos de ser atendidos pelo ex-

Governador Aécio e pelo Governador Anastasia. É isso que é importante. Deputado,

conseguimos levar para a nossa cidade, Unaí, e para o Noroeste do Estado todas as

obras de infraestrutura que solicitamos e pleiteamos junto ao  governo do Estado.

Recentemente o Governador liberou a construção de um centro de ressocialização de

menores, que está sendo construído em Unaí, uma obra com investimentos da ordem

de mais de R$11.000.000,00. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, na área da educação o

Governador investiu mais de R$10.000.000,00, na recuperação de escolas estaduais

em nosso Município.

Enfim, a nossa cidade e a nossa região foram contempladas com vários programas
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de infraestrutura do Estado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Não poderia deixar de trazer a minha

palavra de estímulo a V. Exa., nem de falar da sua história no Parlamento. Desde que

aqui  chegou,  tem  contribuído  incansavelmente  com  a  sua  região.  Quero  dar  um

testemunho particular da sua participação operosa, dedicada e sempre presente na

nossa  Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  Como  advogado  conhecedor  do  seu

ofício,  com  escritório  de  advocacia  conceituado  na  sua  cidade,  sempre  lutou

incansavelmente pelos projetos maiores da sua região e particularmente da sua Unaí.

E  tenha certeza  de  que tem  enorme  responsabilidade com sua região  e  de  que

recebe seu carinho e gratidão por  tudo que tem feito.  Em todos os projetos aqui

discutidos, V. Exa. está à frente como verdadeiro comandante, procurando recursos,

projetos e obras.

Não  podemos  nos  esquecer  do  prestígio  de  que  V.  Exa.  goza  no  governo  do

Estado.  Com todo o trabalho que tem feito,  está coroando de êxito a  sua luta e

dedicação em prol de sua região. É um privilégio enorme conhecê-lo de perto. Já

estive em sua cidade, participando de uma audiência pública, e pude verificar várias

vezes o carinho e o respeito que o Município tem por V. Exa., essa personalidade

marcante. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O  Deputado  Delvito  Alves  -  Deputado  Dalmo,  sou  muito  grato  a  V.  Exa.,  pois

quando aqui cheguei, em fevereiro de 2006, tive a honra e o privilégio de participar de

uma das comissões mais importantes da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça.

Tive a honra de trabalhar ao seu lado por quatro anos, o que é motivo de muito

orgulho, porque ali aprendi muito com o grande constitucionalista que é. Aproveito a

TV Assembleia para agradecer-lhe pelas participações em audiências públicas em

Unaí,  em que esteve a  meu convite.  V.  Exa.  esteve em importante  audiência  no

Noroeste de Minas quando discutimos a alta incidência do câncer; esteve presente

também quando discutimos a viabilização de recursos para construção e reforma do

prédio  da  Unimontes;  e  em  tantas  outras  oportunidades,  em  que  deixou  uma

contribuição muito forte, destacada e diferenciada à população de Unaí e de todo o

Noroeste de Minas. Deixo um forte abraço a V. Exa.,  pelos trabalhos que fizemos

juntos na Comissão de Constituição e Justiça. Deus me concedeu este momento para
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agradecer a V. Exa. por tudo o que fez por nós nessa Comissão.

Meus amigos, minhas amigas, Deputadas e Deputados, Sr. Presidente, é motivo de

orgulho que o Noroeste de Minas tenha sido uma região privilegiada nas mãos de

Aécio Neves e Anastasia. E continua sendo, pois o Noroeste de Minas faz parte de

todos  os  programas  de infraestrutura  de  que  a  nossa região  tanto  precisa.  Uma

região sem infraestrutura não pode se alavancar, avançar nem crescer. Foi pensando

nisso  que  Aécio  Neves,  quando  se  lançou  pela  primeira  vez  como  candidato  a

Governador, esteve em nossa cidade e disse: “A região Noroeste de Minas tem que

deixar de ser a região do futuro”.

Ele sempre acompanhou candidatos a Governador  na região,  e era  enfático ao

dizer que a região Noroeste merecia investimentos, que se deveria acabar com a

história de que o Noroeste do Estado era a região do futuro e que ele iria torná-la,

realmente, a região do presente. Então, tudo isso aconteceu, Deputado.

Estamos felizes, e muito, graças às importantes obras de crescimento, necessárias

e básicas para alavancar o progresso, gerando trabalho e renda para o nosso povo.

Obrigado, Presidente.

* - 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,  imprensa,  público  presente  e  telespectadores  da  TV

Assembleia, queremos externar, desta tribuna, a posição do nosso partido - PCdoB -

no que diz respeito à imediata reinstalação da Comissão Especial da Dívida Pública.

O nosso partido tem um posicionamento claro de defesa da imediata reinstalação da

Comissão da Dívida Pública. Este Deputado foi autor do requerimento que, no início

do ano, pediu a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Renegociação da

Dívida, cujo fruto foi a constituição e instalação daquela que consideramos uma das

mais importantes comissões desta Casa, pois, em nosso modo de compreender, tem

prestado relevantes serviços de interesse público para o Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, essa Comissão nos possibilitou conhecer, com mais profundidade,

um  problema que  é  de  todos  os  mineiros  e  brasileiros.  Passamos  a  conhecer  o

modelo de financiamento da dívida pública dos Estados. Em 1998, 25 Estados, num
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total  de  27,  e  alguns  Municípios  importantes  que  tinham  dívidas  com  a  União  e

possuíam  títulos  do  seu  tesouro  próprio  comercializados  no  mercado  financeiro

tiveram essas dívidas centralizadas na União, com critérios e mecanismos que, com o

tempo, demonstraram-se equivocados.

Tomaremos  como  exemplo  o  caso  concreto  de  Minas  Gerais.  Em  1998,  esse

Estado tinha R$15.000.000.000,00 de dívida, que foi negociada com uma taxa de

juros de 7,5% ao ano, mais a correção pelo IGP-DI. Transcorrido esse período, Minas

Gerais  já  pagou  R$21.500.000.000,00  e  ainda  possui  um  saldo  devedor  de

R$59.000.000.000,00. A previsão do financiamento da dívida de 30 anos é para 2028,

e pelas projeções, até lá, teríamos pagado R$77.000.000.000,00 e, mesmo assim,

ainda haveria um saldo devedor de quase R$65.000.000.000,00. Ficou constatado

pelo trabalho da Comissão Especial, Sr. Presidente, que os mecanismos adotados

foram equivocados.

Percebemos  que  o  saudoso  Governador  do  Estado  Itamar  Franco,  quando

governou o  nosso Estado,  tentava  fazer  essa discussão por  meio  de  um debate

franco  e  transparente.  Mas,  naquela  época,  o  debate  sobre  a  dívida  pública  foi

contaminado pelo debate político-partidário, que emperrou a discussão. Então, não

podemos, agora, cair também no mesmo equívoco.

Aqui o que está em jogo não são os interesses dos partidos políticos; o que está em

jogo são os interesses dos Estados Federados, de alguns Municípios que também

têm dívida com a União e, principalmente, do povo brasileiro.

E essa Comissão Especial, que teve o protagonismo de Minas, conseguiu servir de

exemplo para o País. Hoje temos uma comissão especial constituída no Congresso

Nacional que conta com a presença de membros de todos os partidos políticos; de

Governadores  de  diversos  matizes;  do  Governador  da  Bahia,  que  é  do  PT;  do

Senador Lindbergh Farias, que é do Rio de Janeiro; do Governador de Minas, do

PSDB; e de tantos outros Governadores, porque se trata de interesse dos Estados.

Sr. Presidente, essa comissão especial do Congresso Nacional está conseguindo,

espelhada  na  experiência  de  Minas,  mostrar  que  é  possível  estabelecer  um

consenso, uma saída, deixando de lado, obviamente, as paixões partidárias. Passa-

se  a  gestar  no  Congresso  Nacional,  sem  dúvida,  uma proposta  que,  parece-me,



1146
____________________________________________________________________________

conseguirá  entendimento  e  consenso,  uma  proposta  que  tem  contado  com  a

sensibilidade  do  Ministro  Guido  Mantega  e  da  Presidenta  Dilma  Rousseff.  Essa

proposta inteligente,  primeiro, propõe reduzir  o  comprometimento das receitas dos

Estados, que hoje variam de 11% a 15%, e fixar o comprometimento da dívida no

máximo em 9% dessas receitas. Propõe também, Sr. Presidente, reduzir as taxas de

juros, que variam de 7,5% a 9% em alguns Estados, para 2%. E, quanto ao indicador

de correção, os Estados teriam a opção de fazer a escolha: IPCA ou IGP-DI a cada

mês,  enfim,  o  indicador  que  for  mais  favorável.  É  uma proposta  que está  sendo

construída sob consenso no Congresso Nacional. Nesse momento é preciso muito

equilíbrio  e  cautela,  e  não  podemos  nos  deixar  levar  pelas  paixões  do  período

eleitoral.

Sr.  Presidente,  tenho  visto  que  a  nossa  Presidenta  Dilma  tem  tido  grande

compreensão  desse  tema.  Diga-se  de  passagem,  a  nossa  Presidenta,  na  última

pesquisa, bate todos os recordes de avaliação positiva da história deste país. Ela está

com 67% de avaliação positiva. Pelo tempo de governo, conseguiu superar o governo

Lula, que, na sua época, tinha 38%, e o governo Fernando Henrique, que tinha 32%.

Ela tem quase o dobro da avaliação positiva, porque tem sinalizado para o Brasil o

compromisso  com  o  rumo  do  crescimento  econômico.  Por  exemplo,  ela  fez  o

lançamento da segunda etapa do Brasil Maior, com medidas firmes e consequentes

na defesa da indústria nacional, na defesa do parque industrial brasileiro, medidas

que  preveem  investimentos  da  ordem  de  R$60.000.000.000,00,  provenientes  do

maior banco de fomento público do mundo, o nosso banco brasileiro, o BNDES. Esse

Banco,  sozinho,  tem  uma  carteira  de  investimentos  superior  às  carteiras  de

investimentos do Banco Mundial e do Banco Interamericano somados. Portanto, por

meio desse banco público brasileiro,  temos a segunda etapa do Brasil  Maior,  que

passa pela redução da alíquota do ICMS para algumas empresas e pelo incentivo às

indústrias têxtil, naval, aérea e de material elétrico.

Passa também pela redução da Cofins e do PIS para incentivar a indústria nacional,

pela intensificação da fiscalização e da defesa comercial dos produtos brasileiros,

impedindo que produtos contrabandeados invadam o mercado interno, e acima de

tudo pela ampliação do programa de exportação do Ministério do Desenvolvimento,
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Indústria  e  Comércio  Exterior.  Sem  falar  da  prioridade nas  licitações  públicas  da

indústria nacional. É com medidas concretas como essas que a Presidenta Dilma tem

tido avaliação positiva. As medidas também reforçam a importância da comissão da

dívida  pública de Minas Gerais  quando reduzem a Selic,  taxa oficial  de juros,  de

9,75%  para  9%  e  quando  determinam  aos  bancos  que  reduzam  a  taxa  de

empréstimos, de fundo fixo, de financiamento da linha branca para produtos como

geladeira e fogão. Esse é o grande modelo que a Presidenta Dilma tem procurado

desenvolver.  Além  disso,  ela  tem  tratado  com  muita  firmeza  e  transparência  os

desvios  de  conduta,  o  que  promoveu  uma  grande  faxina  no  DNIT  para  fazê-lo

funcionar, porque as nossas estradas não podem continuar esperando. A Presidenta

Dilma teve  essa grande  capacidade.  Ela  ainda tem incentivado o  setor  produtivo

brasileiro  na  formação  dos  nossos  profissionais.  Ainda  ontem  tive  a  honra  de

acompanhar o Presidente da Confederação Nacional da Indústria, o grande mineiro e

contagense Robson Andrade, junto com o Governador Antônio Augusto Anastasia,

que foi  ao Cetec apresentar  o Programa de Apoio à Competitividade da Indústria

Brasileira, do Senai, e anunciar recursos de R$1.900.000.000,00 para a formação de

jovens. Até 2014, a previsão é sairmos de 2.500.000 para 4 milhões de matrículas.

Serão investidos R$260.000.000,00 somente  na  rede Senai,  no  Estado de Minas

Gerais, financiados pelo grande banco público brasileiro, o BNDES, a uma taxa de

juros de 1,4% mais 6% de TR. A Presidenta Dilma já está sinalizando isso.

Tenho a certeza de que a dívida do nosso Estado e a dos outros Estados brasileiros

serão equacionadas, porque a Presidenta compreendeu que é preciso corrigir esse

equívoco cometido em 1998. Infelizmente não criamos até hoje as condições para

superá-lo. A forma de financiamento da dívida dos Estados brasileiros é prejudicial ao

desenvolvimento do País.

Com  muito  prazer,  concedo  aparte  ao  ilustre  Deputado  Rogério  Correia.

Posteriormente, ao Deputado João Leite.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Obrigado, Deputado Carlin Moura. Serei

breve.  Quero  apenas  parabenizar  V.  Exa.  pelo  seu  pronunciamento,  que  faz  um

apanhado e um reconhecimento do esforço que o governo da Presidenta Dilma vem

fazendo ao dar continuidade aos oito anos do governo do Presidente Lula, de forma
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que o Brasil continue se desenvolvendo, e com um aspecto fundamental de divisão

de renda. É exatamente esse o sentido dos oito anos do governo Lula e agora da

Presidenta Dilma. O Brasil continua crescendo, apesar da crise internacional, que já

levou governos e mais governos europeus a caírem exatamente pela sua gravidade.

Felizmente crescemos 2,7% no ano passado e cresceremos em torno de 4% este

ano.

Ressalto  o  Programa Nacional  de  Acesso  ao  Ensino  Tecnológico  -  Pronatec  -,

citado por V. Exa., que começou com R$1.500.000.000,00 nos programas do Senai e

abrirá 8 milhões de vagas para a juventude até 2014.

Ou seja, colocaremos os jovens trabalhando e qualificaremos mão de obra para o

desenvolvimento no Brasil.

Portanto, hoje há um governo nacional, e o Brasil cresce. Deputado Carlin Moura, V.

Exa. está de parabéns.

O Deputado Carlin Moura* - Muito obrigado, Deputado Rogério Correia. Com muito

prazer, concedo um aparte ao Deputado João Leite, neste tempo que me resta.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Gostaria de agradecê-lo,  Deputado Carlin

Moura, mas só restam 36 segundos. Fiquei aqui por uns 15 minutos aguardando o

aparte, mas V. Exa. não pôde me conceder. Não quero tomar o tempo dos outros

oradores. Muito obrigado.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Ilustre  Deputado  João  Leite,  teremos  outra

oportunidade. Estou aqui na defesa do reinício dos trabalhos da Comissão Especial

da  Dívida  Pública,  que  tem  sido  um  fórum  privilegiado,  com  um  debate  mais

qualificado,  um  debate  propositivo,  um  debate  do  interesse  de  Minas  Gerais.  A

propósito, V. Exa. tem dado grandes contribuições a esse debate. Tenho certeza de

que,  com a  reinstalação  dos  trabalhos  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública,

poderemos discutir esse assunto com muito mais profundidade.

Gostaria  de  reafirmar  que o PCdoB é  a favor  da Comissão Especial  da  Dívida

Pública, e somos a favor da renegociação da dívida do Estado de Minas Gerais em

condições mais dignas e mais suportáveis para o nosso Estado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Fred Costa.
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O Deputado Fred Costa* - Boa tarde a todos e a todas. O que me traz aqui nesta

tarde é um tema extremamente polêmico, que tem sido pauta no Congresso Nacional:

a Lei Geral da Copa.

Tenho observado as discussões no período de votação nas comissões e no próprio

Plenário,  mas  infelizmente  poderia  definir  essas  discussões  como  um  palco,  um

palanque de pirotecnia e de demagogismo. Não quero aqui fazer juízo de valor de

religião X ou Y, de convicções, de dogmas, mas também não posso deixar de citar a

postura que vejo  ali  dos  representantes de  igrejas  evangélicas,  as  quais  respeito

muito, pois têm um papel  fundamental  na sociedade, do ponto de vista espiritual,

religioso. Lamentavelmente, esses representantes fazem lá o discurso de que não se

pode vender bebida alcoólica no estádio de futebol, dizem que isso seria um estímulo

para a morte, para a briga, que seria até, sabe-se lá, força oculta do mal, enquanto

muitos  deles  tomam o seu vinho,  o seu “whisky”,  o  que,  nesse momento,  não é

caracterizado como coisa do mal. Da mesma forma, representantes da própria Igreja

Católica -  da qual  faço parte -  têm esse comportamento. Já observei  parlamentar

tuitando, com um orgulho máximo: “Estamos conseguindo. Não se vai vender bebida

alcoólica em estádio de futebol  durante a Copa”. Como parlamentar,  observo que

esse mesmo Deputado que escreve isso gosta bem de uma cervejinha. Mais do que

isso,  a própria Igreja Católica -  repito,  da qual faço parte -,  por  reiteradas vezes,

promove  festas  com  o  objetivo  de  angariar  recursos  e  vende  bebida  alcoólica.

Primeiro, vejo que isso é diminuir demais a Lei Geral da Copa, pois se limitam as

discussões à bebida alcoólica. Acho que temos temas fundamentais que realmente

necessitam ser objeto de crítica de todos nós, como a questão das obras em regime

célere, mediante a eliminação de alguns critérios de licitação fundamentais para o

bom gasto do dinheiro público.

Não podemos nos esquecer do que ocorreu em nosso país, num passado recente,

no Pan-americano. O investimento era X, mas foi X vezes Y. Ao final, sabe-se lá como

esse dinheiro foi investido.

Poderíamos criticar, sim, o fato de o Estatuto do Idoso estar sendo ignorado, mas

quero lembrar que não foi a Fifa que veio até o Brasil e ofereceu o evento, que pediu

pelo amor de Deus, dizendo: “Brasil, quero fazer um apelo para vocês sediarem a
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Copa”. O movimento foi inverso. O nosso país concorreu para sediá-la, admitiu vários

requisitos e imposições e declarou que assim o faria. No Parlamento e na vida, uma

das coisas mais nobres, que deve ser inerente a cada um de nós, é ter  palavra.

Somente isso para mim já bastaria. Se se comprometeu, tem-se de cumprir. É fato

que,  se não houver  a permissão para venda de bebida alcoólica nos estádios  de

futebol, há um descumprimento de palavra que, no meu entender, é uma molecagem.

Isso significa, então, que o torcedor de futebol é pior do que o torcedor de tênis, de

golfe, de vôlei, de basquete, de atletismo? Esse que vai lá apreciar uma partida de

futebol não vai ao teatro, ao cinema? Em todos esses eventos que citei é permitida a

venda da cerveja. Então, quer dizer que é só o torcedor de futebol que não pode? E

todos eles, se tomarem uma cerveja, vão virar monstros? A partir do momento em

que se proibiu a venda de bebidas alcoólicas nos estádios brasileiros, acabou-se a

violência? Não! Posso citar o que ocorreu há menos de 30 dias. No clássico em São

Paulo,  houve  morte.  No  clássico  no  Rio,  houve  briga  e  morte.  No  clássico,  em

Goiânia, Vila Nova e Goiás, houve morte. Estão vendendo bebida? Não! A bebida é a

única causa para a briga? Não!

O nosso país tem de parar com a cultura de tentar, com pequenas intervenções

falaciosas, mentirosas, resolver problemas de incompetência do poder público. Hoje

de manhã, eu citava alguns exemplos. Há o problema da “saidinha” de banco. Em vez

de resolverem com investimentos em segurança pública, com algo sério, trabalhando

o problema na gênese, aprova-se o paliativo de proibir o celular dentro das agências.

Sou a favor dessa medida, mas é um mero paliativo. Há o problema de trânsito, da

mobilidade  urbana.  O  gestor  público  deveria  investir  em  obras  estruturantes,  em

melhoria do transporte público coletivo, mas não faz isso. Na cidade de São Paulo,

por exemplo, propõem o rodízio de placas de veículos. Numa cidade do interior de

São Paulo, há três anos, o índice de violência estava grande. A forma do Prefeito

“genial”  de dar solução ao problema foi proibir  os bares de ficar abertos após 22

horas,  em vez de  se  preocupar  em investir  em segurança pública.  Cito,  ainda,  a

questão do garupeiro. Em vez de tratar o problema na sua gênese,  proíbe-se de

andar na garupa. Enfim, o poder público propõe todos esses paliativos.

Na Copa do Mundo, na verdade, temos de investir em educação, em segurança
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pública, fazer daquele um “show” da magnitude e da altura de um jogo de basquete

da  NBA,  que  tive,  recentemente,  a  oportunidade  de  conhecer.  Um  evento

organizadíssimo, que angaria recursos, gera emprego e renda.

Se querem, então, contribuir para a segurança – e não tenho o menor interesse em

defender a marca de bebida X ou Y, mas acho que se deve fazer justiça -, vamos

cobrar  que  parte  da  arrecadação  seja  destinada  à  colocação  de  câmaras  para

identificar se há pessoas querendo promover a desordem. Mas simplesmente proibir

a  bebida?  Não estou  falando  de Campeonato  Mineiro  ou  Brasileiro,  de  Copa  do

Brasil, de Libertadores ou de Sul-Americana, mas do maior evento futebolístico que

existe:  a  Copa  do  Mundo,  a  que  já  tive  oportunidade  de  assistir.  O  Brasil,  que,

infelizmente, já é exemplo de violência para o mundo e, há algum tempo, persistindo

até hoje, de roubalheira, de crime de improbidade administrativa, coisa de que até se

vangloria, quer agora se vangloriar de ser o primeiro país a proibir a venda de bebida

alcoólica em Copa do Mundo, como se isso fosse a solução de tudo e ignorando algo

que está instituído em nosso país.

E, quanto a isso, esse tanto de gente que nunca foi a um estádio de futebol fica

opinando. Eu, que gosto e vou aos estádios, penso diferente. Vejam que falo com a

propriedade de quem bebe pouco ou quase nada.  Desafio  a dizerem o contrário.

Gostaria até que verificassem: há 10 anos não perco um ponto na minha carteira. Já

bebo muito pouco, mas, se beber,  aí  é que não dirijo mesmo. Então, quem vai a

estádio de futebol sabe o que acontece: quem quer beber continua bebendo – se

quiser  e se for  esse o caso,  enche a  cara  até cinco minutos antes  de  entrar  no

estádio. Ou seja, isso é uma verdadeira demagogia. A questão tem de ser encarada,

como todos os problemas devem ser, de forma séria, com foco na sua gênese.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) – Agradeço ao Deputado Fred Costa a

concessão  do  aparte,  que  tem  o  objetivo  de,  remetendo-me  à  sua  fala  inicial,

esclarecer  que a  defesa do  grupo que não  quer  a  volta  da  bebida alcoólica  aos

estádios  não  tem  cunho  religioso.  Tem,  sim,  o  cunho  de  responsabilidade,  pelo

reconhecimento de que o álcool é, com toda a certeza, o combustível das grandes

tragédias humanas em nosso país e no mundo.

Quero ressaltar ainda, Deputado Fred Costa, que, quando V. Exa. ainda cumpria o
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seu brilhante mandato de Vereador – colegas que fomos na Câmara Municipal de

Belo Horizonte -, esta Casa aprovou o projeto de lei que proíbe a venda de bebida

alcoólica nos estádios em Minas Gerais. Além disso, o Estatuto do Torcedor é uma

realidade.  Portanto,  não  se  trata  de  cumprir  palavra,  mas  de  cumprir  lei.

Independentemente  do  que  querem  a  Fifa  e  o  poderio  econômico  dos  grandes

cervejeiros,  é  preciso,  primeiro,  respeitar  as  leis  que  já  foram  consagradas  nos

Estados e na Câmara Federal. Ainda que seja preciso mudar alguma coisa, o ponto

de vista que V. Exa. defende de certa forma até desmoraliza o trabalho que esta Casa

fez, ao aprovar um projeto de lei que proíbe a venda de bebida alcoólica nos estádios.

Sabemos que há problemas de toda natureza e que a violência não se deve só ao

consumo de álcool, mas V. Exa. mesmo se referiu aos números, à estatística, e em

Minas temos números que apontam uma redução de 80% no índice de violência nos

estádios, após a proibição da venda da bebida alcoólica. Isso não quer dizer que a

pessoa não vá beber e chegar embriagada ao campo, mas estamos tratando de um

cenário específico. Até há pouco tempo, antes da aprovação dessa lei, as famílias

tinham  sumido  dos  estádios.  Hoje  vemos  nos  estádios  mulheres  e  pais

acompanhados  de  seus  filhos.  Enfim,  os  estádios  ganharam  novo  colorido  e  se

tornaram um ambiente mais tranquilo para a realização de eventos. Portanto, o grupo

que não quer a volta da venda de bebida alcoólica nos estádios, do qual faço parte,

vai continuar defendendo e lutando por isso. E, se for concretizada de fato a ideia da

Presidente Dilma de transferir aos Estados a responsabilidade de tratar do assunto,

creio que a discussão em Minas Gerais estará pacificada, porque já temos uma lei, e

essa lei deve ser cumprida.

O que não pode é a Fifa chegar e se colocar acima das nossas leis,  rasgando

aquilo que as casas legislativas de nosso país já conseguiram conquistar. Isso nós

não podemos deixar ocorrer. Precisamos trazer o bom-senso e o equilíbrio para essa

discussão e entender que avançamos, conquistamos. Sabemos que o álcool é hoje o

primeiro elemento como causador de dependência. O “crack” está presente em 98%

das cidades do nosso país, e o álcool em 100%. Sabemos que muitos jovens - não na

questão dos estádios - têm perdido suas vidas ao volante, na associação terrível e

cruel  que  é  álcool  e  direção.  Portanto,  sabemos  que  o  álcool  tem,  sim,  seus
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malefícios e produz suas tragédias, e o que pudermos fazer para, de alguma forma,

diminuirmos isso, creio que nós, desta Casa, não podemos nos furtar a fazer; e os

Deputados que aqui não defendem o retorno da bebida aos estádios também não

podem se calar. Era essa a questão do meu aparte, Deputado. Peço desculpas por

ter avançado o tempo. Espero que o Presidente lhe conceda um tempo para V. Exa.

terminar seu pronunciamento.

O Deputado Fred Costa* – Deputado Vanderlei Miranda, tenho enorme apreço e

admiração por V. Exa., mas o que é da democracia me permite discordar. Primeiro, se

a bebida alcoólica é colocada como uma das grandes mazelas da sociedade, é da

nossa parte, eu entendo, uma tremenda irresponsabilidade, se assim entendermos,

permitir que ela seja vendida em todos os locais, mas não nos estádios de futebol.

Então vamos proibir a venda de bebida alcoólica em todos os locais. Não é possível

que só o torcedor de futebol, com o consumo da bebida alcoólica, vire um monstro.

E mais do que isso, vou além, pois não podemos admitir que, para esse torcedor,

esse admirador do esporte, ele seja uma bomba, mas que eu e cada um dos aqui

presentes possamos continuar consumindo qualquer tipo de bebida alcoólica. Espero

que caminhe para o que está ocorrendo, que seja delegada aos Estados que têm lei

específica a decisão com relação ao tema.

Teremos oportunidade de continuar o nosso debate. Muito obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado 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  2.962/2012,  da
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Comissão de Educação, e 2.963 e 2.964/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em

18/4/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.864/2012,  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,

2.885/2012, da Deputada Rosângela Reis, e 2.928/2012, do Deputado Doutor Viana,

e dos Requerimentos nºs 2.855/2012, da Deputada Luzia Ferreira, 2.875/2012, do

Deputado Bosco, e 2.893/2012, do Deputado Elismar Prado; de Política Agropecuária

-  aprovação,  na  6ª  Reunião  Ordinária,  em  18/4/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

2.826/2012,  do  Deputado  Cássio  Soares,  com  a  Emenda  nº  1;  2.844/2012,  do

Deputado  Paulo  Guedes,  e  2.880/2012,  do  Deputado  Antônio  Júlio,  e  dos

Requerimentos  nºs  2.834/2012,  do  Deputado  Pompílio  Canavez,  2.837/2012,  do

Deputado Inácio Franco, 2.839 e 2.840/2012, do Deputado Doutor Viana, 2.856/2012,

dos Deputados Bosco e Anselmo José Domingos, e 2.890/2012, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva; de Defesa do Consumidor - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em

24/4/2012, do Requerimento nº 2.900/2012, da Deputada Liza Prado; de Turismo -

aprovação,  na  9ª  Reunião  Ordinária,  em  24/4/2012,  dos  Requerimentos  nºs

2.892/2012, do Deputado Doutor Viana, e 2.897 a 2.899/2012, do Deputado Jayro

Lessa; e de Segurança Pública - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 24/4/2012,

dos  Requerimentos  nºs  2.907  e  2.908/2012,  do  Deputado  Elismar  Prado,  e

2.944/2012, do Deputado Doutor Wilson Batista (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Duilio de Castro em que solicita a

retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.489/2011.  A Presidência  defere  o

requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Arquive-se o projeto.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, eu queria lamentar que Minas Gerais foi

despertada  hoje  com  a  notícia  de  mais  um  esquecimento  por  parte  do  governo

federal. O entendimento do governo federal para a liberação de recursos para a seca
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no semiárido brasileiro esquece o semiárido mineiro, como estamos esquecidos nas

nossas  estradas,  no  metrô.  O  governo  federal,  como  uma  mãe  muito  má,  tem

cobrado todos os meses essa dívida que vem destruindo os Estados, não apenas o

Estado de Minas Gerais. E hoje novamente este governo, que não gosta de Minas

Gerais, deixou de repassar os recursos para o semiárido mineiro. Aqueles sertanejos,

aqueles  lutadores  do  semiárido  mineiro,  com  rios  que  estão  secos  agora,  não

receberão os  recursos,  diferentemente  de  outros  Estados,  que  receberão.  Queria

deixar  esse  lamento  em  nome do  povo  de  Minas  Gerais  e  solicitar  a  V.  Exa.  o

encerramento, de plano, da reunião.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

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

em  turno  único,  do  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  20.913,  uma  vez  que

permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de logo mais, às 20 horas,  e convocando as Deputadas e os Deputados para as

extraordinárias  de amanhã,  dia  25,  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 6ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/4/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

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

da Mesa -  Registro  de presença -  Execução do Hino  Nacional  -  Palavras do Sr.

Presidente  -  Palavras  do  Deputado  Célio  Moreira  -  Palavras  do  Deputado  Délio

Malheiros - Palavras do Deputado Sargento Rodrigues - Entrega de placa - Palavras

do Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves -  Palavras da Secretária Maria Coeli  Simões
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Pires - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - Célio Moreira - Délio Malheiros - Doutor Viana - Duarte Bechir - Ivair

Nogueira - Sargento Rodrigues.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

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

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Duarte Bechir, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor -  Destina-se esta reunião  a homenagear  a Ordem dos Advogados do

Brasil - Seção Minas Gerais - OAB-MG - pelos 80 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Maria Coeli Simões

Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, representando

o Governador do Estado, Antonio Anastasia; os Exmos. Srs. Luís Cláudio da Silva

Chaves, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais - OAB-

MG - ; Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça Administrativo,

representando o Procurador-Geral de Justiça, Alceu José Torres Marques; e Rúsvel

Beltrame  Rocha,  Procurador-Geral  Adjunto  do  Município  de  Belo  Horizonte,

representando o Prefeito Municipal, Marcio Lacerda; a Exma. Sra. Juíza Luciana Diniz

Nepomuceno,  representando  o  Presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral,

Desembargador  José Altivo  Brandão  Teixeira;  e  os  Exmos.  Srs.  Deputados  Célio

Moreira, Délio Malheiros e Sargento Rodrigues, coautores do requerimento que deu

origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença nesta solenidade dos Exmos. Srs.
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Egmar Sousa Ferraz,  Diretor-Presidente  da  Ordem dos  Advogados  do Brasil,  13ª

Subseção  de  Uberlândia;  ex-Deputado  Luís  Carlos  Gambogi;  Vereador  Sérgio

Fernando; José Murilo Procópio de Carvalho, do Conselho Federal da Ordem dos

Advogados do Brasil; Eduardo Vieira Moreira, Diretor-Geral desta Casa; José Geraldo

de Oliveira Prado, Secretário-Geral desta Casa; Maurício Peixoto, Procurador-Geral

desta  Casa;  Cel.  Adeli  Sílvio  Luiz,  representando o  Comandante-Geral  da Polícia

Militar de Minas Gerais, Cel. Márcio Martins Sant'Ana; Ten.-Cel. Orlando José Silva,

Subcorregedor, representando o Cel. Sílvio Antônio de Oliveira Melo, Comandante-

Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar;  e  Vereador  Joel  Moreira  Filho,  da  Câmara

Municipal de Belo Horizonte.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento  a  Exma.  Sra.  Maria Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Estado de

Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais,  representando  o  Governador  do  Estado,

Antonio Anastasia; o Exmo. Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da Ordem

dos Advogados do Brasil-  Seção Minas Gerais;  o Exmo. Sr.  Carlos André Mariani

Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça Administrativo, representando o Procurador-

Geral  de  Justiça,  Alceu  José  Torres  Marques;  o  Sr.  Rúsvel  Beltrame  Rocha,

Procurador-Geral Adjunto do Município de Belo Horizonte, representando o Prefeito

Municipal, Marcio Lacerda; a Exma. Juíza Luciana Diniz Nepomuceno, representando

o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Desembargador José

Altivo  Brandão  Teixeira;  os  Exmos.  Deputados  Estaduais  Célio  Moreira,  Délio

Malheiros e Sargento Rodrigues, coautores do requerimento que deu origem a esta

homenagem.  Gostaria  de  saudar  a  bela  iniciativa  desses  três  brilhantes

parlamentares e, na figura sempre preciosa e valiosa do Dr. José Murilo Procópio,

saudar os advogados e advogadas que aqui se encontram, as senhoras, os senhores

e a imprensa.

Tenho grande honra em declarar aberta esta reunião especial, em que o Legislativo

mineiro  presta  merecida  homenagem à Ordem dos  Advogados  do Brasil  -  Seção
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Minas  Gerais,  sólida  instituição  que,  há  80  anos,  trabalha  com  independência  e

coragem pela preservação dos valores mais caros à nossa sociedade. A OAB-MG

não é apenas uma entidade de classe que representa a categoria profissional dos

advogados e zela pelo respeito à profissão e pela sua disciplina. É, sobretudo, uma

defensora do Estado Democrático de Direito, função pública que vem exercendo com

a máxima dignidade e desprendimento ao longo de sua atribulada história,  muitas

vezes atribulada por fatores externos à classe dos advogados.

O surgimento de uma agremiação que, em seu cerne, se destina a salvaguardar as

instituições democráticas só poderia dar-se em um contexto de efetivo aumento da

participação popular nos rumos do País. Não é, portanto, mera coincidência que o

Conselho Federal e a Seccional mineira tenham sido fundados nos primeiros anos da

década  de  1930,  momento  de  profundas  mudanças  sociais  e  econômicas  e  de

entrada de novos atores na vida política do Brasil. A Ordem já nasceu empenhada na

defesa  das  instituições  jurídicas  e  das  liberdades  democráticas.  Denunciou  a

natureza  autoritária  da  Carta  Constitucional  de  1934,  que  apenas  ratificava  o

autoritarismo  do  governo  provisório  de  Getúlio  Vargas,  caracterizado  pela

concentração de poderes nas mãos do Executivo, que detinha também competência

legislativa.

A oposição dessa idônea instituição ao nazifascismo levou-a, durante a segunda

grande guerra, a tomar claramente o partido dos aliados e a defender a entrada do

País  no  conflito  após  o  ataque  alemão  a  embarcações  brasileiras,  cobrando  do

governo ações para reparar a ofensa cometida contra a soberania nacional.

A  incansável  cruzada  em  prol  da  democracia  persistiu  nas  décadas  que  se

seguiram. Foi com veemência que a Ordem se opôs, já em 1962, à opção, sem o

devido aval do povo brasileiro, pelo parlamentarismo. Deputados Doutor Viana e Ivair

Nogueira, a luta contra o arbítrio ganhou intensidade durante a ditadura militar. A OAB

procurou  participar  da  elaboração  da  Carta  Constitucional  de  1967,  enviando

sugestões.  Com o acirramento do regime, no ano seguinte a Ordem assumiu um

papel de protagonismo e combateu com destemor as ameaças ao Estado de Direito,

consagradas no famigerado AI-5. Capitaneou o amplo movimento social pela abertura

política,  a  eleição  direta  para  a  Presidência,  a  revogação  da  Lei  de  Segurança
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Nacional e dos atos institucionais, a anistia dos presos políticos, a convocação de

assembleia  constituinte  e  a  restauração  de  direitos  e  garantias  individuais,  em

especial  do  “habeas corpus”.  Tudo isso,  Secretária  Maria  Coeli,  em um momento

crucial da nossa vida, em que o Poder Legislativo estava subjugado com os partidos

políticos,  confinados  em  uma camisa  de  força,  e  o  Poder  Judiciário  submetido  a

pressões de toda ordem.

A bandeira dos direitos humanos foi levantada com empenho em vários momentos.

A OAB bateu-se contra ataques à dignidade da pessoa humana, como a instalação

de  tribunais  de  exceção,  prisões  políticas  de  advogados  e  de  outros  cidadãos

acusados  de  subversão  e  submetidos  à  tortura  e  outras  formas  de  tratamento

degradante, como assassinato de dissidentes, instituição da censura e da pena de

morte.  O  regozijo  com  a  redemocratização  e  o  fim  da  ditadura  não  levou  à

acomodação da agremiação, que permaneceu ativa e comprometida com os desafios

da nova era. Teve expressivo envolvimento na elaboração da Constituição de 1988 e

saudou-a como a concretização de diversas de suas históricas aspirações, como a

legitimidade  do  Conselho  Federal  para  o  ajuizamento  de  ação  direta  de

inconstitucionalidade e a inclusão de vários dispositivos para salvaguarda dos direitos

humanos.

No  cenário  político  recente,  a  entidade  tem  pugnado  pela  moralidade  na

administração pública, clamando pela completa apuração de denúncias de corrupção.

Com  o  mesmo  ardor  com  que  desempenha  seu  nobre  papel  de  guardiã  da

Constituição  e  da  democracia,  a  OAB  esmera-se  em  defender  as  prerrogativas

profissionais dos advogados e promover o aprimoramento das instituições jurídicas. A

instituição, que sempre teve ideais progressistas e modernizantes, está empenhada,

desde  o  fim  dos  anos  90,  no  processo  de  informatização  de  sua  estrutura

administrativa.  A  Ordem  passou,  nos  primeiros  anos  de  nosso  século,  a  emitir

certificação digital, tornando possível aos inscritos utilizar a internet para comunicar-

se  com  órgãos  do  Judiciário,  com  menos  gastos  e  maior  conforto.  Mais  uma

consequência  da  preocupação  da  instituição  com  a  celeridade  e  a  eficiência  na

administração da Justiça foi a criação, em 2004, do Conselho Nacional de Justiça, no

qual têm assento dois advogados. A OAB, que há muito defendia o controle externo
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do Judiciário, tem reiteradamente atuado em prol da preservação das competências e

atribuições  do  Conselho.  Novas  vitórias  na  proteção  da  advocacia  se  seguiram.

Conquista importante foi o deferimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de petição da

OAB para garantir o acesso de advogados a autos de inquérito policial, em respeito

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Conquista  recente  da  seccional  mineira  foi  a  celebração  de  convênio  com  a

Advocacia-Geral do Estado e o Tribunal de Justiça. Foi criado um novo sistema de

pagamento dos advogados dativos, facilitando a sua atuação e diminuindo os custos

para o erário.

Outro convênio pioneiro, desta vez com a Secretaria de Estado de Defesa Social,

permite o ingresso de estagiários inscritos na Ordem em penitenciárias do Estado,

beneficiando tanto a população carcerária quanto os estudantes de Direito.

Mais uma vitória,  desta vez conseguida junto ao Tribunal  Regional do Trabalho,

tornou possível que advogados sindicais recebam honorários sucumbenciais em caso

de substituição processual, corrigindo injustiça de longa data.

A atual gestão, querido e prezado amigo Luís Cláudio, merece nosso aplauso por

seu compromisso em promover maior interação da OAB-MG com a sociedade. Dando

prosseguimento  a  um  processo  de interiorização iniciado  há  algumas  décadas,  a

OAB-MG tem  criado  subseções  em  diversas  localidades  mineiras  -  Ibirité,  minha

querida  terra  natal,  agradece  -,  aproximando  a  instituição  do  cotidiano  de  seus

inscritos, que hoje chegam ao impressionante número de 100 mil.

Gostaria,  senhoras e senhores, de ressaltar  as importantes parcerias que temos

mantido com a OAB nos planos nacional e regional.  Ainda agora a Assembleia se

associou à campanha liderada nacionalmente pela Ordem e pela Associação Médica

Brasileira para ampliar os recursos para a saúde. E estamos juntos, Luís Cláudio,

promovendo  a  caravana  da  saúde,  que  percorrerá  oito  Municípios  do  Estado,

coletando assinaturas para o projeto de iniciativa popular que pretende que a União

invista,  na  área da saúde,  10% da sua receita  bruta,  com a finalidade de que o

Sistema Único de Saúde - SUS - preste um serviço de qualidade e acessível a todos,

sobretudo,  Maria  Coeli,  aos  menos  favorecidos,  aos  desvalidos,  àqueles  que,

verdadeiramente, precisam de nosso apoio e nossa permanente solidariedade.
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É em reconhecimento de todas essas e ainda outras realizações que, em nome do

povo mineiro, parabenizo todos os dirigentes e inscritos da Ordem e, em especial, o

Presidente da Seção Minas Gerais, Luís Cláudio Chaves, por sua trajetória e pelos

esforços vigorosos para aprimorar a advocacia e promover a cidadania em nosso

Estado, na busca de um país muito melhor, mais feliz, mais solidário e muito mais

cristão. Parabéns, OAB! Parabéns, Luís Cláudio! Parabéns, senhoras e senhores!

Palavras do Deputado Célio Moreira

Boa  noite,  senhoras  e  senhores.  Cumprimento  o  Exmo.  Sr.  Deputado  Dinis

Pinheiro, nosso Presidente; o Exmo. Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da

Ordem dos Advogados do Brasil -  Seção Minas Gerais; a Exma. Sra. Maria Coeli,

Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, representando o Dr.

Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Carlos André Mariani

Bittencourt,  Procurador-Geral  de  Justiça  Administrativo,  representando o  Sr.  Alceu

José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça;  Exmo.  Sr.  Rúsvel  Beltrame

Rocha, Procurador-Geral Adjunto do Município de Belo Horizonte, representando o

Prefeito  Marcio  Lacerda;  Exma.  Sra.  Juíza  Luciana  Diniz  Nepomuceno,

representando o Desembargador José Altivo Brandão Teixeira, Presidente do Tribunal

Regional Eleitoral de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Délio Malheiros, coautor do

requerimento que deu origem a esta homenagem; e Exmo. Sr. Deputado Sargento

Rodrigues, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Há 80 anos, corajosos e valorosos homens criaram a OAB-MG e puseram-se a

organizar e a defender a classe na quilométrica extensão territorial de nosso Estado,

procurando  lapidar  uma  pedra  preciosa,  o  advogado,  simbolizado  pelo  rubi  que

adorna seu anel.  Essa definição-síntese da história da Ordem dos Advogados do

Brasil - Seção Minas Gerais não me pertence, sabem-no os senhores. Pincei-a da

generosa gama de escritos do ex-Presidente da OAB-MG, Raymundo Cândido, citada

recentemente  em  artigo  assinado  pelo  não  menos  brilhante  causídico  Raimundo

Cândido  Júnior,  em  um  jornal  local.  É  de  inigualável  significância  para  mim

representar esta Casa na justa homenagem que prestamos à OAB-MG pelos seus 80

anos de criação. E a fazemos na figura de seu Presidente, o ilustre advogado Luís

Cláudio da Silva Chaves, e de todo o corpo diretivo da OAB.
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É de lamentar que tão tardiamente, 80 anos passados, a OAB esteja a receber tal

distinção no Legislativo mineiro, indesculpável injustiça que procuramos reparar nesta

memorável noite. O corpo legislativo desta Casa é composto em mais de 30% por

advogados,  evidenciando  a  afinidade  de  propósitos,  a  similaridade  no  ideal  que

entrelaçam as duas atividades, em simbiose perfeita.  Meu entendimento é que os

caminhos da advocacia e da política se mesclam em essência e perspectiva; que o

sentimento que me impele à vida pública é também o que me instiga a abraçar em

algum momento da vida o exercício da advocacia.

Muito realista e pertinente a definição do ser advogado, feita por um dos notáveis

da profissão, o também político paulista Manuel Pedro Pimentel. Diz ele: “O advogado

deve ter  a coragem do leão e  a mansidão do cordeiro;  a altivez do  príncipe e a

humildade do escravo; a rapidez do relâmpago e a persistência do pingo d´água; a

solidez do carvalho e a flexibilidade do bambu”. Não sem razão, foi neste Estado,

símbolo da liberdade, instalada a primeira seção da Ordem dos Advogados do Brasil,

dois  anos  após  a  criação  do  órgão,  inspirada  nos  valores  da  liberdade  e  da

legalidade.

Nestas  oito  décadas,  a  OAB  tem  se  pautado  por  ações  importantes  e

transformadoras nos cenários da política e da organização social deste país. Escreve

sua história com irrestrita fidelidade aos princípios dos homens que a idealizaram.

Oitenta anos de zelo na qualificação de seus profissionais, na severa observância dos

requisitos  que  devem  pontuar  o  exercício  do  direito.  História  protagonizada  por

notáveis do quilate de um Milton Campos, que integrou o primeiro conselho da OAB-

MG e cujo nome é reverenciado nacionalmente como modelo de político, símbolo da

grandeza e da honradez mineira.

Na rica memória dessa instituição, faz-se obrigatório reverenciar a lembrança de

seu  primeiro  Presidente,  o  advogado,  militante  e  mestre  de  várias  gerações  da

Faculdade de Direito, o saudoso Estêvão Pinto. Na esteira dos ilustres, havemos de

destacar o advogado Raimundo Cândido, que deixou de legado ao mundo jurídico o

talentoso  filho,  Raimundo  Júnior.  Necessário  se  faz  destacar  o  posicionamento

corajoso e determinado que vem marcando a trajetória da Ordem dos Advogados do

Brasil  diante  de  fatos  relevantes  da  política  brasileira.  Sempre  alerta  contra  a
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opressão e atuante na defesa da legalidade do Estado Democrático de Direito. Assim

foi  com  a  Constituição  de  1937,  promulgada  por  Getúlio  Vargas,  inaugurando  o

chamado Estado Novo. De igual modo foi a reação à ditadura militar que ensejou

agressões  contra  a  entidade  e  alguns  de  seus  filiados.  Tais  episódios,  de  triste

lembrança, todavia, não conseguiram arrefecer o ânimo democrático da OAB diante

de  decisões  questionadas  pela  sociedade.  Contrariamente,  fez  recrudescer  na

instituição o espírito  de  luta em defesa da liberdade,  o ímpeto  no  embate contra

decisões que afrontam a moral, a cidadania e a própria soberania do direito.

Imperioso  se  faz  exaltarmos  nesta  noite  também  as  mulheres  que,  trilhando  o

direito, há décadas ocupam espaços importantes e cruciais na sociedade brasileira.

Entre  elas,  destaco  a  Ministra  Carmen  Lúcia,  ilustre  mineira,  recentemente

empossada  na  Presidência  do  Tribunal  Superior  Eleitoral.  Elas,  as  mulheres

advogadas,  estão  hoje  em  variados  cenários  prestando  inestimável  serviço  à

sociedade brasileira, na defesa do direito pleno e das liberdades, com tenacidade,

sensibilidade e graça, atributos peculiares à natureza feminina.

Finalizando,  quero  citar  o  pensamento  de  um  dos  mais  ilustres  advogados  da

história brasileira, o erudito, poeta e político Ruy Barbosa: “Só o bem neste mundo é

durável.  E  o  bem, politicamente,  é  todo justiça  e  liberdade,  formas soberanas  da

autoridade  e  do  direito,  da  inteligência  e  do  progresso”.  Parabéns  OAB-MG,

parabéns,  Presidente  Luís  Cláudio  e  todos  os  que  comparecem  a  esta  justa

homenagem a nossa querida OAB! Muito obrigado.

Palavras do Deputado Délio Malheiros

Exmo. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais; Exma. Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de Casa

Civil  e  de Relações Institucionais,  representando o Governador Antonio Anastasia;

Exmo. Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB-MG; Exmo. Sr. Carlos

André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça Administrativo, representando

o Sr.  Alceu José Torres  Marques,  Procurador-Geral  de Justiça;  Exmo.  Sr.  Rúsvel

Beltrame  Rocha,  Procurador-Geral  Adjunto  do  Município  de  Belo  Horizonte,

representando  o  Prefeito  Marcio  Lacerda;  Exma.  Sra.  Juíza  Luciana  Diniz

Nepomuceno,  representando  o  Desembargador  José  Altivo  Brandão  Teixeira,
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Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Célio

Moreira,  também coautor  do requerimento que deu origem a esta  homenagem; e

Exmo. Sr. Deputado Sargento Rodrigues, coautor do requerimento que deu origem a

esta homenagem; meus senhores, minhas senhoras, meus colegas de profissão, que

vejo aqui em grande número neste ato; apenas um breve histórico da OAB no Brasil.

Com o advento do Decreto nº 19.408, de 18/11/30, foram então criadas em seguida

as seccionais da OAB nos Estados brasileiros. Em Minas Gerais, a primeira reunião

para instalação da nossa seccional ocorreu em fevereiro de 1932, e em 17 de maio

do mesmo ano ocorreu a sessão solene de sua criação.

Durante os anos da ditadura, a Ordem teve uma atuação de grande destaque no

combate à repressão política, lutando em prol da democracia, principalmente a partir

de  1968,  demonstrando  o  seu  repúdio  pelo  assassinato  a  tiros  do  estudante

secundarista Edson Luís, durante a Passeata dos Cem Mil  no Rio de Janeiro e a

invasão arbitrária do restaurante estudantil Calabouço. Já em 1972, a OAB faz um

forte pronunciamento histórico contra o Estado de exceção durante o VI Encontro da

Diretoria  do  Conselho  Federal  com  os  Presidentes  do  Conselhos  Seccionais,

realizado em Curitiba. Devido à sua firme postura contra o regime militar, intensificada

com a edição do AI-5, a Ordem tornou-se a principal porta-voz do restabelecimento

da democracia no País, vindo a atuar decisivamente na reabertura política iniciada

durante o governo de Ernesto Geisel e na defesa dos direitos humanos que eram

constantemente violados pelas autoridades militares.

Na  década  de  80,  a  Ordem  ainda  foi  alvo  do  resquício  de  autoritarismo.  Às

13h40min do dia 27/8/80, a funcionária Lyda Monteiro da Silva, com mais de 40 anos

de serviços prestados à Ordem, foi fatalmente vitimada por um atentado a bomba,

desconhecendo-se, até hoje, o autor do ato terrorista. O atentado, que foi executado

na forma de um envelope enviado como correspondência destinada ao ex-Presidente

do Conselho Federal Eduardo Seabra Fagundes, ocorreu quando a Seccional de São

Paulo e o Presidente nacional da OAB buscavam identificar os suspeitos do atentado

sofrido pelo jurista Dalmo de Abreu Dallari.

Embora lenta, a abertura política era alvo de atentados terroristas das forças de

extrema  direita,  pois  eram  comuns  os  alarmes  de  explosões  de  bombas  que



1165
____________________________________________________________________________

obrigavam  à  evacuação  inteira  de  edifícios  em  horários  comerciais.  Iniciaram-se,

então, os movimentos para que fossem realizadas eleições diretas no País, os quais

contaram  com  o  apoio  integral  da  OAB.  A Ordem  reivindicava  que  os  partidos

políticos fossem autênticos e livres para propagarem seus programas.

Com o pretexto de preservação da ordem pública, em 19/10/83, o Presidente da

República João Figueiredo determinou, pelo Decreto nº 88.888, o estabelecimento de

medidas de emergência dentro da circunscrição do Distrito Federal. Assim, em meio à

exaltação do período, na madrugada do dia 24/10/83, o Gen. Newton Cruz ordenou a

invasão da sede da OAB - Seção do Distrito Federal. As instalações foram invadidas

pela Polícia Federal, que apreendeu as fitas gravadas durante o encontro e interditou

o prédio, provocando o repúdio do Conselho Federal.

Em 29/6/84,  a  sede da Seção da OAB do Distrito  Federal  sofreu o que muitos

acreditaram ter sido uma nova ofensiva. Um incêndio criminoso, ocorrido quatro horas

após o encerramento do expediente, destruiu dois andares do edifício quando todas

as instalações elétricas  do  prédio estavam comprovadamente  desligadas.  Tal  fato

provocou a destruição de vários arquivos importantes e comprometedores mantidos

no local.

A partir  de 1985, a OAB intensificou os movimentos para que fosse promulgada

uma nova Constituição, realizando em outubro desse ano o II Congresso Nacional de

Advogados  Pró-Constituinte.  Sua  atuação  foi  marcante  durante  a  época  da

Assembleia Constituinte, tendo prosseguido em sua ardente luta para que fossem

realizadas as primeiras eleições diretas para o cargo de Presidente da República, o

que veio a ocorrer em 1989.

Após  essas  gloriosas  vitórias  em  prol  da  redemocratização  do  País,  a  Ordem

continuou atuando politicamente e também na defesa do exercício profissional dos

advogados, tendo participado do “impeachment”  de Fernando Collor  de Mello,  em

1992,  e  das  reformas  constitucionais  e  protestando  contra  o  abuso  no  uso  de

medidas provisórias, bem como contra a falta de ética, tanto na política quanto nas

eleições. Buscando dar eficácia às disposições da Constituição de 1988, a Ordem

lutou para que fosse aprovado o novo Estatuto da Advocacia e da OAB - Lei Federal

nº 8.906, de 4/7/94, o qual estabelece os direitos e os deveres dos advogados, bem
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como os  fins  e  a  organização  da  OAB,  tratando  dos  estagiários,  das  caixas  de

assistência, das eleições internas e dos processos disciplinares.

Hoje,  a  entidade  tem  sido  persistente  para  que  haja  melhoria  na  qualidade  do

ensino jurídico do País, tornando cada vez mais seletivo o exame de ordem para a

admissão de novos profissionais.  Lembremos ainda fatos recentes de que a OAB

participou: Movimento Diretas Já, criação do Observatório da Corrupção e impetração

da Adin da Ficha Limpa. Recentemente, a Ordem se juntou a este modesto advogado

e  a  outros  cidadãos  deste  país  na  luta  dos  Estados  pela  defesa  da  revisão  do

contrato firmado entre entes federados e a União. Nesses contratos, destacamos a

incidência  de  juros  capitalizados,  a  cobrança  de  juros  exorbitantes  dos  entes

federados, quase inviabilizando que os referidos entes possam investir  em saúde,

educação e segurança pública. A OAB tem sido portanto uma trincheira na defesa do

exercício da cidadania.

Todos esses acontecimentos tiveram a participação direta ou indireta da família do

saudoso Prof. Raymundo Cândido, cujos passos são seguidos à risca por seu filho,

meu amigo e  colega  Dr.  Raimundo Cândido  Jr.  Professor,  mestre,  pai  de  família

exemplar,  Dr.  Raimundo  é  um  advogado  aguerrido,  portador  de  uma  conduta

profissional invejável. Ao nosso fraterno amigo, Dr. Luís Cláudio da Silva Chaves, os

nosso sinceros agradecimentos pela designação do nosso nome para o recebimento

da Medalha Professor Raymundo Cândido, mais elevada honraria patrocinada pela

OAB-MG. A todos o nosso muito-obrigado.

Palavras do Deputado Sargento Rodrigues

Exmos.  Srs.  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais; e Luís Cláudio da Silva Chaves, nosso colega advogado,

Presidente da OAB-MG; Exma. Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado

de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais,  representando  o  Governador  Antonio

Anastasia; Exmos. Srs. Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça

Administrativo, representando o Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de

Justiça; e Rúsvel Beltrame Rocha, Procurador-Geral Adjunto do Município de Belo

Horizonte, representando o Prefeito Marcio Lacerda; Exma. Sra. Juíza Luciana Diniz

Nepomuceno,  representando  o  Desembargador  José  Altivo  Brandão  Teixeira,
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Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Exmos. Srs. Deputados

Estaduais  Célio  Moreira  e  Délio  Malheiros,  coautores  do  requerimento  que  deu

origem a esta homenagem; srs. advogados, Juízes, Promotores, bacharéis em Direito

e  aqueles  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia,  boa  noite.  Inicialmente,

Presidente  Luís  Cláudio,  pensei  em  elaborar  um  pronunciamento,  mas,  como há

outros dois coautores do requerimento, entendi que a nossa querida OAB, hoje sendo

homenageada por seus 80 anos, já seria por demais referenciada em sua condição

institucional, como Ordem dos Advogados do Brasil  – Seção Minas Gerais. Assim,

nosso  entendimento  voltou-se,  assim  como  o  nosso  olhar,  para  aqueles  que

constroem a OAB em seu dia a dia – esses bravos advogados que militam pelos

quatro  cantos  do  nosso  Estado  e,  obviamente,  por  todo  o  território  nacional.

Certamente,  são  essas  pessoas,  esses  bravos  e  valorosos  advogados,  bravas  e

valorosas advogadas, que fizeram com que essa instituição chegasse aos seus 80

anos em Minas Gerais.

Dizer, ilustre Presidente, Dr. Luís Cláudio Chaves, que o advogado é indispensável

à administração da justiça, como prevê a Lei nº 8.906, de 1994, que dispõe sobre o

Estatuto  da  OAB,  seria  quase  chover  no  molhado  para  meus  ilustres  colegas

advogados. Mas também não basta dizer que, como se vê no inciso I do art. 44 da Lei

nº  8.906,  “a  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  serviço  público,  dotada  de

personalidade  jurídica  e  forma  federativa,  tem  por  finalidade:  I  -  defender  a

Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos,

a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da

justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas”. Muitas vezes,

Sr. Presidente, não conseguimos, com uma simples leitura do texto frio da lei, retratar

o  dia  a  dia  do  advogado,  muitas  vezes  na  porta  de  uma delegacia  ou  de  uma

penitenciária, tentando, às vezes com muita dificuldade, tratar com seu cliente; ou nos

fóruns  espalhados  por  nosso  Estado,  muitas  vezes  com  enorme  dificuldade.

Conhecemos o serviço público e sabemos disso. Já no 14º ano de mandato,  em

2011,  ouvi  uma palestra da  hoje Ministra Carmem Lúcia,  em que ela dizia,  desta

mesma tribuna, que os erros da administração pública levam décadas para serem

corrigidos. E sabemos o quanto é dura a labuta do advogado na defesa dos direitos



1168
____________________________________________________________________________

dos seus clientes.

É esse advogado, Presidente Luís Cláudio, que quero, nessa singela homenagem

que o Poder Legislativo de Minas Gerais faz à OAB-MG, enaltecer. V. Exa., hoje na

condição de Presidente, deve ter muito orgulho dessa instituição, porque é ela que

briga pelos quatro cantos do nosso Estado, tentando fazer valer a justiça e os direitos

e garantias fundamentais. E é com a insistência e a persistência de cada advogado

deste Estado que conseguimos seguir as palavras do grande jurista alemão Rudolf

von Ihering: “o fim do Direito é a paz, e o meio de que se serve para consegui-lo é a

luta”. É essa luta, Sr. Presidente, que enaltecemos hoje. Foi a luta de cada advogado

ou advogada que fez com que essa tão respeitável instituição, a OAB, chegasse aos

seus 80 anos.

Nesse sentido, Sr. Presidente, demais colegas Deputados, Deputados Célio Moreira

e Délio Malheiros, brilhante advogado da área de defesa do consumidor - quem sabe

consigo aprender  com este ilustre advogado,  que aqui representa a Comissão de

Defesa do Consumidor e do Contribuinte de forma tão brilhante e com tantos colegas

advogados -, tenho muito orgulho de ser, neste Plenário, o mais novo advogado da

OAB, Seção Minas Gerais.  Tive a satisfação,  o orgulho,  de ter  sido aprovado no

exame da OAB em dezembro do ano passado. Busquei a minha carteira da OAB no

último dia 13 de março. Portanto, é com muito orgulho, já Deputado, maduro, pai de

família, que hoje porto a minha carteira da OAB. Sei o valor que ela tem e como é

disputada. Sr. Presidente, quero dizer do orgulho que tenho e que tive ao solicitar a

realização  desta  homenagem  juntamente  com  o  Deputado  Célio  Moreira,  que

também foi premiado, porque o seu filho foi aprovado juntamente com este Deputado,

na mesma data, ou seja, no dia 4/12/2011, na segunda etapa do exame da OAB.

Deputados Délio Malheiros e Célio Moreira, que hoje, com muito orgulho, também

tem o seu filho advogado, é com esse orgulho, com essa bravura e com essa mesma

energia que quero cumprimentar os meus colegas advogados e dizer da importância

que cada um tem, seja no direito constitucional, seja no direito administrativo, seja no

direito tributário, na área cível e em todas as outras. Cumprimentamos as senhoras e

os senhores que aqui,  nesta noite,  são as pessoas responsáveis  por conduzir  os

destinos da OAB nos seus 80 anos.
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Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, Presidente Luís Cláudio Chaves, peço a

Deus que continue iluminando V. Exas. nesse mister que é árduo, difícil e que, muitas

vezes,  encontra  tantos  obstáculos  pela  frente,  mas  não abrem  mão da  luta  pelo

direito  de  defender  as  suas  ideias,  os  ideais  de  justiça.  Que  essa  justiça  tenha

realmente  a  sua  balança  equilibrada  com  a  presença  dos  nossos  advogados.

Parabéns às senhoras e aos senhores advogados, que certamente, Presidente Luís

Cláudio,  fez com que chegássemos aos 80 anos.  Sinto-me orgulhoso de ter  sido

coautor desse requerimento. Está aqui mais um jovem advogado a defender não só a

OAB,  mas também os  direitos  e  garantias  individuais,  disposto  a  ser  aquele  que

realmente vai honrar a instituição OAB Minas Gerais e a OAB Brasil. Muito obrigado a

todos. Tenham uma boa noite. Que Deus proteja a todos.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis

Pinheiro, fará a entrega ao Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB-MG,

de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes

dizeres: “Ao completar oito décadas de incessante defesa do exercício da advocacia,

a  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  -  Seção  Minas  Gerais  se  orgulha  de  poder

contribuir para o aprimoramento das instituições jurídicas nacionais. Como legítima

representante dos profissionais do direito, a Ordem também luta pela justiça social,

pelos direitos humanos, pela ética e pela observância dos princípios constitucionais,

consolidando-se cada vez mais como uma instituição de credibilidade e respeito. A

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  reconhecendo  o  valor  da  Ordem  dos

Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais para o Estado e para o País, presta justa

homenagem a essa instituição pelos seus 80 anos de fundação”.

O Sr. Presidente - Solicito a presença dos companheiros Deputados Célio Moreira,

Sargento Rodrigues e Délio Malheiros e da nossa estimada Secretária Maria Coeli,

para me acompanharem.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves

“A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar.” Martin Luther

King.
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Exmo.  Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,

Deputado  Dinis  Pinheiro,  em  cuja  pessoa  saúdo  todos  os  parlamentares  desta

egrégia  Assembleia  Legislativa;  Exma.  Sra.  Maria  Coeli,  Secretária  de  Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais, representando o Governador Antonio Augusto

Junho Anastasia; Exmo. Sr. Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador de Justiça,

representando o Procurador-Geral, Dr. Alceu José Torres Marques; Exmo. Sr. Rúsvel

Beltrame  Rocha,  Procurador-Geral  Adjunto  do  Município  de  Belo  Horizonte,

representando o Prefeito Municipal, Marcio Lacerda; minha dileta amiga e Exma. Sra.

Juíza Luciana Diniz Nepomuceno, representando aqui o Desembargador José Altivo

Brandão Teixeira, Presidente do egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais;

de forma especial, gostaria de saudar os Deputados Estaduais Célio Moreira, Délio

Malheiros e Sargento Rodrigues, coautores do requerimento que deu origem a esta

homenagem aos 80 anos da Ordem dos Advogados do Brasil. Não poderia também

deixar de agradecer nessa ocasião a ilustre presença do nosso Conselheiro Federal

José Murilo Procópio de Carvalho, aqui representando o Presidente da Ordem dos

Advogados  do  Brasil,  Ophir  Cavalcante  Júnior;  do  Dr.  Aristóteles  Atheniense,  ex-

Presidente da Ordem e Conselheiro nato; bem como dos Presidentes da OAB da

Subseção do interior. Aqui temos a presença do Presidente de Uberlândia, Dr. Egmar;

do Presidente de Abre-Campo, Dr. Jésus; dos nossos Conselheiros e Conselheiras

Seccionais;  dos  Presidentes  de  comissão;  da  Defensoria  Pública,  tão  bem

representada pelo Dr. Eduardo; e das gloriosas corporações da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros.

É uma imensa satisfação para todos nós recebê-los aqui para comemorar os 80

anos  da  OAB na  Casa  do  povo  mineiro.  O  Parlamento  mineiro  e  a  Ordem  dos

Advogados do Brasil têm conjuntamente prestado relevantes serviços à população de

Minas Gerais. O exemplo maior é exatamente o fortalecimento da Defensoria Pública

do Estado de Minas Gerais durante esses últimos anos, o que representa mais justiça

ao sofrido povo que passa por privações financeiras em diversas localidades. Mais do

que  isso,  naqueles  locais  em  que  infelizmente  a  Defensoria  Pública  ainda  não

estendeu os seus tentáculos, os advogados dativos agora são reconhecidos por meio

do  esforço  conjunto  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  da
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Procuradoria do Estado, do Tribunal de Justiça e da própria Ordem dos Advogados do

Brasil.  Cidadania:  essa é  a  expressão  do  trabalho  que desempenha  o  dativo  às

pessoas carentes em todo o Estado de Minas Gerais.

O Presidente Dinis Pinheiro mencionou todo meu trabalho aqui da tribuna ao falar

um pouco do que vem sendo feito pela Ordem dos Advogados do Brasil em Minas

Gerais, mas gostaria de em rápidas palavras dizer que a OAB tem procurado cumprir

de forma fiel os seus compromissos; de um lado, valorizando a advocacia e, de outro

lado, garantindo o respeito à cidadania em nosso Estado. É importante valorizar a

advocacia,  mas  como?  Lutando  pelas  prorrogativas  do  profissional  -  seja  do

advogado público,  seja do  advogado privado.  Isso não é privilégio,  mas condição

essencial  para  o  exercício  do  mister  de  forma  independente  e  autônoma,

assegurando justiça  ao  jurisdicionado.  De outro  lado,  como foi  dito  desta  tribuna

também pelos  Deputados Délio  Malheiros,  Célio  Moreira  e Sargento Rodrigues,  a

OAB tem o compromisso de lutar pela defesa da Constituição, dos direitos humanos,

da justiça social,  da  boa aplicação das leis  e da  rápida  administração da justiça,

sobretudo,  por  meio  da  busca  do  aperfeiçoamento  da  cultura  e  das  instituições

jurídicas. E, para isso, com uma diretoria coesa, com um conselho absolutamente fiel

aos propósitos da Ordem, temos caminhado firmes no propósito de fazer com que a

OAB não seja uma simples entidade de classes, mas que sirva também ao cidadão

mineiro.

Nesse aspecto, ressalto algumas participações da Ordem em conjunto com esta

Casa, como a elaboração e preparação da Lei de Organização Judiciária, na qual

encontramos  total  respaldo  dos  Deputados  Estaduais.  Na  gestão  passada,  foram

criadas comarcas que, se tivessem sido instaladas, a realidade da Justiça em Minas

Gerais seria outra. Queremos sim cobrar, para que todas as comarcas e varas sejam

efetivamente  instaladas  em  curto  espaço  de  tempo,  porque  o  mineiro  merece  o

acolhimento da justiça em todos os lugares desta grande Minas Gerais. Também não

podemos esquecer o trabalho conjunto que temos feito na renegociação da dívida do

Estado. Como dito aqui, essa é uma questão de natureza constitucional, porque os

juros  abusivos  impedem  que  o  Estado  proveja  os  meios  necessários  para  a

satisfação  básica  do  povo  com  saúde,  educação,  transporte.  Também  estamos
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empenhados no tratamento isonômico dos investimentos na área de saúde, como

bem disse o Presidente Dinis Pinheiro. Essa é uma questão não só política, mas

jurídica, tendo em vista que a Constituição da República assegura a isonomia do

pacto federativo. É inconcebível que Estados e Municípios sejam contemplados com

uma alíquota  maior  do  que  a  própria  União,  que  detém  a  maioria  dos  recursos

arrecadados do povo brasileiro.

Na área judicial,  só me resta agradecer o ótimo relacionamento que temos nas

diversas instâncias, com o Presidente Cláudio Costa, do Tribunal de Justiça, com o

Desembargador  Altivo  Brandão,  da  Justiça  Eleitoral,  com  a  Desembargadora

Deoclécia, da Justiça do Trabalho. Temos encontrado amparo às reivindicações em

todas as áreas, sobretudo demonstrando que o trabalho do advogado na justiça tem

um destinatário, o povo mineiro, o povo brasileiro. Quanto mais o advogado estiver

assistido nas suas reivindicações de melhor atender o jurisdicionado, melhor será a

ideia de justiça do povo mineiro. E assim temos caminhado na justiça do trabalho,

com o reconhecimento singular de que é hoje uma das mais céleres do País. A justiça

eleitoral  de  Minas  Gerais  é  um  modelo  para  as  demais  justiças  do  País.  Temos

avanços sim na justiça mineira de segunda instância, que também é extremamente

ágil no julgamento dos recursos. É lógico que, às vezes, temos de fazer críticas, mas

sempre construtivas, para que possamos ser um espelho para as demais justiças do

nosso país.

Por fim, resta-me agradecer aos servidores da OAB. Nós, Diretores, passamos pela

entidade, cada um construindo e colocando seus tijolinhos nessa obra inacabada que

é  a  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  sempre  em  construção  da  cidadania.  Os

servidores que prestam seus relevantes serviços em cada uma das quase 800 salas

de Minas Gerais e nas quase 200 subseções espalhadas pelo Estado são essenciais

para atender bem não apenas aos advogados, mas também aos cidadãos que batem

às  portas  das nossas  comissões de direitos  humanos,  nas nossas comissões de

assuntos previdenciários, de assuntos penitenciários, de direitos do consumidor e do

direito de família.

Não posso deixar de agradecer também à Caixa de Assistência dos Advogados de

Minas  Gerais,  aqui  representada  pelo  Lúcio,  que,  ao  lado  da  OAB,  tem
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desempenhado  um  trabalho  assistencial  de  grande  relevância  para  o  advogado

mineiro,  assistindo aos  familiares  e  ao  próprio  advogado nos  seus  momentos  de

dificuldade.  E,  assim,  vamos  vencendo  esse  desafio  permanente  de  valorizar  o

advogado em respeito à cidadania. Muito obrigado.

Palavras da Secretária Maria Coeli Simões Pires

Cumprimento  o  Exmo.  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, jovem parlamentar, uma grande liderança que

tem  destacado,  nesta  Assembleia,  a  bandeira  da  liberdade  e,  muitas  vezes,  a

bandeira da indignação das Minas Gerais; Exmo. Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves,

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, na pessoa de

quem cumprimento todos os advogados e as instituições ligadas à OAB; Exmo. Sr.

Carlos  André  Mariani  Bittencourt,  Procurador-Geral  de  Justiça  Administrativo,

representando o Dr.  Alceu José Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça;  Sr.

Rúsvel Beltrame Rocha, Procurador-Geral Adjunto do Município de Belo Horizonte,

representando o Dr.  Marcio Lacerda,  Prefeito  de Belo Horizonte;  Exma. Sra.  Dra.

Juíza  Luciana  Diniz  Nepomuceno,  representando  o  Desembargador  José  Altivo

Brandão Teixeira, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Exmos.

Deputados  Estaduais  Célio  Moreira,  Délio  Malheiros  e Sargento  Rodrigues,  todos

coautores da proposição desta sessão. Permito-me registrar a presença do Dr. José

Murilo  Procópio,  Conselheiro  Federal  da  OAB,  e  do  Dr.  Eduardo  Generoso,

representante da Defensoria Pública.  Como servidora desta Casa Legislativa,  não

posso deixar de cumprimentar os colegas da Casa, nas pessoas do Dr. José Geraldo

Prado,  Secretário-Geral  da  Mesa;  do  Dr.  Eduardo  Moreira,  Diretor-Geral  da

Assembleia  e  do  Dr.  Maurício  Peixoto,  colega  da  Procuradoria-Geral.  Senhoras,

senhores,  autoridades civis  e  militares,  tenho a  grata satisfação de representar  o

Governador Antonio Anastasia, impedido por incontornáveis motivos de agenda de

estar  presente  nesta  reunião  especial,  realizada  pela  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais, a requerimento dos Exmos. Deputados Célio Moreira, Délio

Malheiros e Sargento Rodrigues,  como parte das comemorações dos 80 anos da

Seção Mineira da OAB.

À Assembleia Legislativa, aos parlamentares proponentes, à OAB, a cada um dos
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nobres  causídicos  que  militam  sob  os  auspícios  da  OAB  e  de  sua  judiciosa

fiscalização  e  a  todos  que  participam  desse  conclave,  os  cumprimentos  do

Governador e suas sinceras homenagens. Recomendou-me S. Exa. que lembrasse a

todos que estamos celebrando a trajetória de uma instituição que ecoa a própria voz

da liberdade. “Vocare” está na raiz do substantivo advogado.

E, aqui, gostaria de lembrar que a gênese da OAB vem das águas, do sentimento

libertário, vitorioso com a independência do Brasil e embalado pelo braço forte do

Instituto dos Advogados Brasileiros, que inspira depois a idealização de uma entidade

de classe. Em 1930, “do sonho intenso, do raio vívido da esperança, nasce a Ordem

dos Advogados do Brasil”, por força do Decreto Presidencial nº 19.408. Gestada na

casa de Afonso Pena, também na fonte e nas águas irmãs do Instituto dos Advogados

de Minas Gerais, fundado em 1892, e prestigiada com a presença, por exemplo, do

Prof. Estêvão Pinto, seu primeiro Presidente, nas duas vertentes institucionais, dois

anos  após  a  criação  da  OAB  nacional,  instalava-se,  em  29/12/1932,  na  mesma

Faculdade  de  Direito  a  Seção  de  Minas  Gerais,  secretariada  pelo  Prof.  Alberto

Deodato. Desde então, a ordem mineira construiu uma história de luta, ombreada por

grandes homens e mulheres.

É com a voz do Prof.  Deodato que quero homenagear todos os ex-Presidentes,

Diretores  e  Conselheiros  da  OAB,  reproduzindo  as  palavras  de  sua  crônica.  Diz

Deodato: “O ipê é árvore que custa muito a florescer. Parece que elabora muito a

beleza de suas flores. Os brancos cinzelam muito vagarosamente a prata das flores;

os  amarelos  aperfeiçoam  a lâmina  dourada  das  pétalas.  Só  dez anos  depois  de

nascidos, é que se despem das folhas e presenteiam a natureza com o ouro, a prata

e a ametista de suas flores. Acontece com o ipê um fato que deve encorajar os mais

velhos: quanto mais antiga a árvore mais flores dá”.

Fica verdadeiro em relação às profissões ou ao mister de cada um, verdadeiro é na

ordem institucional. Mas a OAB, paradoxalmente, contradiz e confirma a metáfora:

isso  porque,  desde seu nascimento,  teve generosa floração e,  ao  mesmo tempo,

continua contando na maturidade de seus próceres com a florada de suas mentes e

experiências. No ano em que se comemora o octogésimo aniversário da OAB-MG,

por imperativo constitucional, encontra-se o Governador Antonio Anastasia afastado
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de seus prestigiosos quadros - afastado funcionalmente, mas a ela ligado em espírito,

porque instituição e egresso encontram-se irmanados em propósitos e desígnios de

bem atender ao interesse público e ao ideal de Justiça.

A coincidência  singular  de  termos  hoje,  na  chefia  do  Executivo  estadual,  um

advogado e professor de Direito nos remete, sem dúvida, à recordação de grandes

nomes  como o  do  advogado,  professor,  membro  de  sua  primeira  diretoria  e  ex-

Governador  Milton  Campos,  aqui  lembrado.  Ouçamos  o  depoimento  de  outro

advogado e igualmente ex-Governador  de Minas Gerais,  que, sob o número 433,

ilustrou  os  quadros  institucionais,  o  saudoso  Tancredo  de  Almeida  Neves,  em

homenagem  a  Milton  Campos  na  Câmara  dos  Deputados,  em  1972:  “Evocar  a

memória  de  Milton  Campos  é  reverenciar  a  dignidade,  a  cultura  e  o  civismo

brasileiros, numa de suas expressões de raro e singular relevo.”

É da figura solar de Milton Campos que extraímos lição que não envelhece. “Diz

uma oração...” - e já é a fala do Milton Campos - “... que este mundo é um vale de

lágrimas.” E completa em frase ainda mais líquida: “É um oceano de amargura. Não

vale a pena viver nadando eternamente e romper com o peito as ondas. É melhor que

fiquemos,  a  princípio,  no  raso,  construindo  pacientemente  nosso  batel.  Depois...

soltemos os remos! - e vagaremos serenamente à flor das águas, a ver as asas das

gaivotas cortando o azul do céu...”. E foi assim que, em Minas e no Brasil, a OAB

soube  construir,  paciente  e  corajosamente,  o  seu  batel,  essa  nau  capitânia  que

singrou o oceano político encapelado dos anos 60 e dos anos 80 na linha de frente da

resistência democrática em nosso país.

Nesses anos turbulentos, que duraram duas décadas, essa nau desfraldou com

serenidade,  mas  também  com  desassombrado  destemor,  a  bandeira  dos  direitos

humanos com a palavra “franca, leal e indomável” de um Sobral Pinto, aquele mineiro

de  Barbacena.  Essa  nau  emparelhou-se  com  as  bandeiras  mais  corajosas  da

Associação Brasileira de Imprensa, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e

de outras tantas bandeiras de segmentos excluídos, de mulheres e de homens ávidos

de direitos.

A independência da Ordem especialmente frente aos embirros do arbítrio talvez se

deva mesmo ao milagre de seu nascimento naquele ano histórico de 1930,  “num
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contexto em que a derrocada das instituições rasgava, pela revolução vitoriosa, a

Constituição  e  as  leis,  com  os  agravantes  da  ditadura  e  da  violência”,  conforme

lembrou o Desembargador André Faria Pereira, em depoimento dado em 1955. Esta

origem, sem jaça, incorporada ao seu DNA, deu força e fôlego à OAB para liderar,

nos planos estadual e nacional, campanhas cívicas para redemocratização do País,

mobilização  pró-constituinte,  movimento  pelas  diretas-já,  cruzada  pela  ética  na

política, “impeachment” presidencial, em suma, todas as lutas em defesa do Estado

Democrático  de  Direito,  aqui  tão  bem  relatadas  pelos  oradores  desta  noite,  Sr.

Presidente, Srs. Deputados e Sr. Presidente da OAB.

A Ordem, defensora da liberdade, da legalidade, da Constituição e da cidadania,

caminhou sobranceira por seus 80 anos de história, encerrando na defesa dessas

bandeiras sua própria e única vocação institucional. A Ordem é precisamente aquilo

que deve ser a própria essência da justiça militante, que não deserta, não corteja, não

transige  com  a  fidelidade,  não  recusa  auxílio  e  serve  com  independência  a  sua

senhora única - a verdade.

Verdadeiro bastião de defesa das franquias democráticas e do Estado de direito, a

Ordem comemora sua trajetória, que testemunha o amadurecimento da Nação, do

Estado e do País, no silêncio sentido e em vigílias cívicas, na reação indignada em

congressos eloquentes e na lembrança de tantos episódios de violência, como aquele

aqui relatado, que vitimou a servidora Lyda Monteiro, num atentado à bomba no início

daquela tarde de 27 de agosto de 1980, na sede da OAB Nacional. Hoje a mesa de

Lyda Monteiro, restaurada, é lembrança viva do arbítrio no Museu da Ordem, é ícone

do alerta permanente de que o arbítrio não pode rondar a liberdade.

A OAB continua empreendendo muitas lutas contra resquícios do Estado policial,

exigindo  o  direito  de  acesso  do  advogado  aos  autos  de  inquérito  criminal,

inviolabilidade  dos  escritórios  de  advocacia,  os  direitos  da  mulher  e  sobretudo  a

prevalência da Constituição por meio de ações diretas de inconstitucionalidade, aqui

tão lembrado pelos outros conferencistas.

Mas hoje é especialmente tempo de recordar, em Minas e no Brasil, um Raymundo

Faoro  e  um  Raymundo  Cândido,  um  Samuel  Duarte  e  um  Gustavo  de  Azevedo

Branco, um Seabra Fagundes e um Ariosvaldo Campos Pires, simbolizando a todos
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que, na Presidência da Ordem do Brasil e na Seção de Minas Gerais, ao lado de um

Marcelo Lavemère e de um Jair Leonardo Lopes e de tantos nomes de antes, fizeram

a  história  de  glória  da  OAB.  É  igualmente  tempo  de  homenagear,  por  meio  do

Professor  Jair,  a  geração  grisalha  dos  advogados  e,  na  juventude  do  último  trio

presidencial, de Marcelo Leonardo, Raimundo Cândido Júnior e do atual Presidente

Luís Cláudio da Silva Chaves, toda a geração dos jovens advogados, veteranos e

jovens, porta-vozes da liberdade.

Sentimento que une, na singularidade e na universalidade de todos os dirigentes da

OAB-MG, nesse tempo sem fronteiras do direito e da advocacia, as Presidências e

Diretorias de José de Magalhães Drummond a Marcos Afonso de Souza, de Jonas

Barcelos Correa a Sidney Safe Silveira, de Homero Costa a Aristóteles Atheniense,

de Darcy Bessone a Túlio  Marques Lopes,  de  Augusto  Gonçalves  Couto  a  Farid

Simão. Em todos os Presidentes e Conselheiros da história da OAB, encontraremos,

sob o pálio da mesma bandeira, o sentimento de verdadeiro múnus público. Esse

múnus público que a advocacia encarna com pleno respaldo constitucional, é que

leva a OAB para além das legítimas reivindicações classistas, ao compromisso de

luta pelas mais nobres causas coletivas. É esse múnus público que mantém altiva e

grave a voz da Ordem nas tribunas maiores.

A  solenidade  de  posse  do  Ministro  Carlos  Ayres  de  Brito  na  Presidência  do

Supremo Tribunal  Federal,  era  festa,  mas a voz do  Presidente  da OAB nacional,

Ophir Cavalcante, trovejou forte. Disse ele: “Ou nos reencontramos com a decência

ou  naufragaremos,  pois  nenhum país  avança,  nenhum  país  ingressa no  Primeiro

Mundo com as mãos sujas!” Uma fala grave como convém à OAB. E completou: “A

silhueta da verdade só se assenta em vestidos transparentes”.

As  encruzilhadas  sempre  estão  à  nossa  frente.  A  ira  sagrada  de  um  Clóvis

Beviláqua  contra  o  relaxamento  das  instituições,  ainda  sob  a  égide  do  segundo

reinado,  ou  o  verbo  candente  de  Ruy  Barbosa,  condenando  desvios  éticos  da

Primeira República nos alvores do século XX, ensinam-nos nas escolhas e dão o tom

da  lição,  da  advertência  ou  do  apelo.  Em  todas  essas  circunstâncias  álgidas,  a

sociedade brasileira soube superar-se na construção de um projeto cidadão, que tem

hoje a chance de triunfar na arquitetura de uma organização política transparente, de
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uma ordem social mais justa e de um desenvolvimento sustentável.

Não por milagre. Repito, não por milagre, mas pelo sacrifício de cada um e pela

batalha  de  tantas  bandeiras,  como  a  da  OAB,  motivo  de  júbilo  para  todos  os

advogados. Motivo de celebração para Minas, motivo de muito gáudio. Celebremos o

80º aniversário da Ordem, voltando os olhos em direção a um passado de luta e de

glória,  mas  projetando  nossa  consciência  e  nossos  esforços  para  um  futuro  de

desafios ciclópicos que se avizinham e se anunciam e que precisam ser superados. O

passado transformado no presente nos autoriza a sonhar com um futuro melhor, não

apenas na dimensão da utopia, mas de uma construção coletiva. A OAB simboliza

essa esperança e continuará sendo a voz que não cala. E se a cruzada anticorrupção

hoje a mobiliza nacionalmente esta cruzada divisará novas encruzilhadas de nosso

destino  rumo ao  Primeiro  Mundo,  não  apenas  material,  mas  sobretudo  humano,

fortemente ancorado na ética e amparado no sentimento de irmandade que deve unir

os brasileiros no horizonte do amanhã. Essa voz que não cala será sempre a voz dos

que amamos a liberdade. A voz que anima a OAB em Minas e no Brasil é voz da

própria  consciência  humana;  voz  dos  defensores  e  amantes  da  liberdade;  dos

lutadores por maior igualdade. E será, também, a voz da fraternidade que um dia

haverá  de  governar  a  grande  família  humana,  caminho  que,  cedo  ou  tarde,

haveremos de trilhar, como herdeiros que somos de uma criação universal que tem

no equilíbrio, do átomo às estrelas, a sua lei maior.

Estejamos em alerta, Sr. Presidente da Assembleia, Deputado Dinis Pinheiro, Sr.

Presidente da OAB, Dr. Luís Cláudio, Srs. Deputados, autoridades presentes, caros

amigos,  estejamos  sim  em  alerta  pela  liberdade,  servindo  sempre,  como  nos

aconselha Ruy Barbosa, com altivez diante dos opulentos e com caridade perante os

miseráveis. Por um Brasil mais igual e mais livre. Pela liberdade, Obrigada.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 24, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do
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dia 24/4/2012.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 43/2011

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 4.506/2010, visa declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Nosso Lar, com sede no Município de Montes Claros.

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.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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  43/2011  tem  por  finalidade  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Beneficente Nosso Lar, com sede no Município de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  1º  do  art.  17  veda  a

remuneração  de  seus  Diretores;  e  o  art.  32  determina  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica e registro no Conselho Municipal de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 43/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 181/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o Instituto Santarritense de Esporte e Lazer – Insel –, com sede

no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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  181/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o

Instituto Santarritense de Esporte e Lazer – Insel –, com sede no Município de Santa

Rita do Sapucaí.

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  (ver  alteração  de

23/01/2012), no art. 16, parágrafo único, que seus dirigentes não serão remunerados;

e, no art. 79, § 1º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

reverterá  em  favor  de  entidade  congênere,  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência  Social  ou  no  Conselho  Nacional  dos  Direitos  das  Crianças  e  dos
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Adolescentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 181/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Rosângela Reis – Glaycon

Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.463/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba – Arap –, com sede

no Município de Araxá.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 1.463/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba – Arap –, com sede no Município de

Araxá.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  29,  que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 44,
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que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituição congênere ou entidade sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e

sede no Município de Araxá.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.463/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Glaycon Franco, relator – Rosângela Reis – André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.661/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei  em tela, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.021/2009, visa declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção Ambiental da Bacia do Ribeirão Ipanema -  Apabri  -,  com

sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  13/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 1.661/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção Ambiental da Bacia do Ribeirão Ipanema – Apabri –, com

sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  24,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  33,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.661/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.718/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Espaço  para  Todos,  com  sede  no

Município de Betim.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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 1.718/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Espaço para Todos, com sede no Município de Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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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 parágrafo único do art.  12

veda  a  remuneração  de  seus  Conselheiros,  Diretores  e  associados;  e  o  art.  38

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  e

qualificada como organização da sociedade civil de interesse público - Oscip -, nos

termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, preferencialmente com o mesmo objetivo

social da associação dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.718/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.927/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Liga Esportiva do Município de Contagem, com sede no Município

de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 1.927/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Liga Esportiva do Município de Contagem, com sede no Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 4º, § 1º (ver

alteração estatutária  datada de 24/10/2011),  que as atividades de seus dirigentes,

conselheiros, associados ou instituidores não serão remuneradas, sendo-lhes vedado

o recebimento de lucros, dividendos, vantagens ou benefícios; e, no art. 49, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade de fins não econômicos, conforme estabelece o art. 61 do Código Civil.

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,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.927/2011 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 Liga Desportiva do Município de

Contagem – LDMC –, com sede no Município de Contagem.”.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Rosângela Reis – Glaycon

Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.471/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Paulo Roberto Ferreira de Faria de

Inclusão Social – Ipram –, com sede no Município de Pouso Alegre.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.471/2011 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Paulo Roberto Ferreira de Faria de Inclusão Social – Ipram –, com sede no Município

de Pouso Alegre, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo  contribuir  para  o  resgate  da  cidadania  das  pessoas  com  deficiência,

promovendo sua efetiva integração social.

Com esse propósito,  a  instituição desenvolve  trabalhos a  fim  de inserir  o  tema

envolvendo a pessoa com deficiência entre as principais questões sociais brasileiras;

fomenta a produção de modelos inovadores de atuação conjunta da sociedade civil

organizada e do poder público pela integração social da pessoa com deficiência.

Sempre focando a pessoa com deficiência, o Ipram atua nas áreas de saúde, com

prevenção, atendimento e reabilitação; educação especial; formação, aprendizagem,

capacitação  e  qualificação  profissional;  atividades  desportivas;  adequação  da

acessibilidade nos meios de transporte, logradouros e edificações; apoio a estudos,

pesquisas e estudos relacionados com seu tema de atuação.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Instituto  Paulo  Roberto

Ferreira  de  Faria  de  Inclusão  Social,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.471/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.508/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação da Capela Mártir Filomena - Capela Filomena -, com
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sede no Município de Araxá.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 2.508/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

da Capela Mártir  Filomena - Capela Filomena -, com sede no Município de Araxá,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a

preservação das tradições culturais locais.

Com esse propósito, a instituição cultiva a ampla cordialidade entre seus membros,

promove eventos beneficentes,  realiza  encontros  de folias  de reis  da região  e de

outros Estados, organiza o Natal solidário, com a distribuição de brinquedos doados

pela comunidade, zela pela manutenção da capela e fomenta a cultura local.

Tendo em vista o trabalho social desenvolvido pela Associação da Capela Mártir

Filomena,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.508/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.527/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Carlin  Moura,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública  a Associação Religiosa e  Cultural  de Culto Afro-Brasileiro Manzo

Ngunzo Kaiango, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/10/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.527/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Religiosa e Cultural de Culto Afro-Brasileiro Manzo Ngunzo Kaiango, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros  e  associados  não  são  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  29,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação ao  art.  1º  do  projeto,  para  corrigir  o nome da entidade,  que,  após

alteração  estatutária  de  12/1/2009,  passou  a  denominar-se  Associação  de

Resistência Cultural da Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.527/2011 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 Associação de Resistência Cultural

da Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, com sede no Município de Belo

Horizonte.”.
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Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Rosângela Reis - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.609/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  André  Quintão,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação ao trecho rodoviário que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/10/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  16/11/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de

obter informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.609/2011 tem por escopo dar a denominação de Deputado

Geraldo Morais Quintão ao trecho da Rodovia MG-320 que liga o entroncamento com

a Rodovia BR-381 ao Parque Estadual do Rio Doce, passando pelos Municípios de

Jaguaraçu e Marliéria.

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; e as que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tra tar  das matérias  que não se
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enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Por fim, cabe informar que, em resposta à diligência solicitada, o Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, por meio de nota

técnica de 1º/12/2011, informou que o trecho que se pretende denominar não possui

denominação oficial.

Embora não haja óbice à aprovação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, para melhor identificar a

rodovia a ser denominada.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.609/2011 com a seguinte Emen da nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado Deputado Geraldo Morais Quintão o trecho da Rodovia

MG-320 que liga o entroncamento com a Rodovia BR-381, no Município de Antônio

Dias, ao Parque Estadual de Rio Doce, no Município de Marliéria.”.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - André Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.791/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Lerin, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Atlética Juventude, com sede no Município de Formiga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/2/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.791/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Atlética Juventude, com sede no Município de Formiga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  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.  65,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere,  legalmente  constituída  e  portadora  do  título  de

utilidade  pública  estadual;  e,  no  art.  76,  que  as  atividades  de  seus  dirigentes,

conselheiros, associados ou instituidores não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.791/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco - André

Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.820/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial de São Roque de

Minas, com sede no Município de São Roque de Minas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.820/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comercial e Empresarial de São Roque de Minas, com sede no Município

de São Roque de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  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.  61,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade,

instituição ou fundação, legalmente constituída, de fins não econômicos e objetivo

cultural, acadêmico ou assistencial; e, no art. 72, que as atividades de seus dirigentes

e conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,

dividendos ou vantagens de qualquer espécie.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 2.820/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Glaycon  Franco  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.867/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Educacional e Cultural, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/2/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.867/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Desenvolvimento Educacional e Cultural, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  17,  que as

atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e, no art. 26, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa jurídica sem

fins lucrativos, de preferência com o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.
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Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.867/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Glaycon  Franco  –

Rosângela Reis – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.001/2012

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae

– de São José da Varginha, com sede nesse Município.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 3.001/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de São José da Varginha, com sede

nesse Município, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo a defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Na consecução de seu propósito, a instituição promove a melhoria da qualidade de

vida  das  pessoas  com deficiência,  buscando  assegurar-lhes o  pleno exercício  da

cidadania;  realiza  ações de prevenção,  orientação e  apoio  às  famílias;  e atua  na

definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência.

Além disso, compila e divulga informações e normas referentes ao tema; incentiva a

realização de estatísticas, estudos e pesquisas; presta serviços gratuitos; empreende

programas  de  educação,  saúde,  assistência  social,  esporte  e  lazer,  visando  à

inclusão  social  da  pessoa  com  deficiência;  e  coordena  e  executa  os  objetivos  e

programas da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Apae  de  São  José  da
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Varginha em defesa das pessoas com deficiência, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.001/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.018/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Casa de Apoio e Recuperação Desafio Jovem

Casa do Oleiro, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 3.018/2012 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Apoio e Recuperação Desafio  Jovem Casa do Oleiro,  com sede no Município de

Coronel Fabriciano, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo prestar apoio e orientação às pessoas com dependência química.

Na consecução de seu propósito,  a instituição oferece abrigo para tratamento e

acompanhamento;  ajuda  com  transporte  para  deslocamentos  e  participação  em

seminários, cursos e palestras; e promove eventos em escolas voltados à prevenção

e ao combate do uso de drogas.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  realizado  pela  Casa  de  Apoio  e

Recuperação Desafio Jovem Casa do Oleiro, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.018/2012, em turno



1196
____________________________________________________________________________

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.029/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Beneficente Amor & Vida, com sede no Município

de Carangola.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  27/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe a este órgão colegiado examinar preliminarmente a proposição quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.029/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Amor & Vida, com sede no Município de Carangola.

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. 13 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e

o art. 46 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 3.029/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - André Quintão - Glaycon

Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.035/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento da Serra Geral - Adeseg -, com

sede no Município de Janaúba.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  30/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.035/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Agência para o Desenvolvimento da Serra Geral - Adeseg -, com sede no Município

de Janaúba.

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. 7º dispõe que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade registrada

no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  e  qualificada  como  Organização  da

Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de

1999, que tenha o mesmo objetivo social da instituição dissolvida; e o parágrafo único
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do art. 15 determina que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão

remuneradas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.035/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.038/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Hortifrutigranjeiros,  com  sede  no

Município de São João Batista do Glória.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  31/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.038/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Hortifrutigranjeiros, com sede no Município de São João Batista do

Glória.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  26,  que as
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atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  instituidores  e  associados  não  serão

remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucros,  gratificações  ou

vantagens;  e,  no  art.  29,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade assistencial sediada no Município de São

João Batista do Glória.

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,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.038/2012 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Hortifrutigranjeiros

de São João Batista do Glória – Ahorti-Glória –, com sede no Município de São João

Batista do Glória.”.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Glaycon Franco, relator – Rosângela Reis – André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.040/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Cristã - Asbec -, com sede no Município de

Campo Belo.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  31/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.040/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Cristã - Asbec -, com sede no Município de Campo Belo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  29,  que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  instituidores  e  sócios  não  serão

remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,

bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  34,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica e registro no Conselho Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.040/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.043/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Inhumas-

Sanharão – Aafis –, com sede no Município de Campina Verde.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/4/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe a este órgão colegiado examinar preliminarmente a proposição 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 3.043/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares do Inhumas-Sanharão – Aafis –, com sede no

Município de Campina Verde.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 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 e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.043/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator – Rosângela Reis – Glaycon

Franco – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.045/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Centro de Apoio à Criança – CAI –, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/4/2012  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe a este órgão colegiado examinar preliminarmente a proposição quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.045/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Apoio à Criança – CAI –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e

o art. 35 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que ajusta a denominação da entidade, prevista no art. 1º do

projeto, ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.045/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, o termo “Criança” pelo termo “Infância”.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis.



1203
____________________________________________________________________________

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.046/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dilzon Melo,  o  projeto  de  lei  em tela  visa  declarar  de

utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Guardiões da Liberdade –

ARLS Guardiões da Liberdade –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/4/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.046/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade  Augusta  e  Respeitável  Loja  Simbólica  Guardiões  da  Liberdade  –  ARLS

Guardiões da Liberdade –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  26,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  30,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado à Grande Loja Maçônica de Minas Gerais.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.046/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.
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Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.049/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de Ribeirão da Cota, com sede

no Município de Patos de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/4/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.049/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Produtores Rurais de Ribeirão da Cota, com sede no Município de

Patos de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 18, § 2º, que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  instituidores  e  sócios  não  serão

remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,

bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  28,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  juridicamente

constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.049/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.053/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  o  Centro  de  Assistência  Social  Resgatando  Vidas  de  Lambari  –

Casvil –, com sede no Município de Lambari.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/4/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.053/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Assistência Social Resgatando Vidas de Lambari – Casvil –, com sede no

Município de Lambari.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  13,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de
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vantagens ou benefícios, a qualquer forma ou título; e, no art. 46, que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

juridicamente constituída e com registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.053/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Glaycon  Franco,  relator  –  André  Quintão  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.059/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 212/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o  projeto  de  lei  em epígrafe,  que visa  dar  denominação a  escola  estadual

localizada no Município de Teófilo Otôni.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria 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  3.059/2012 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual  Rubem Tomich à escola  estadual  de ensino fundamental  e médio  (EJA)

instalada na Unidade Penitenciária de Teófilo Otoni, situada na Estrada de São Miguel

do Pita Caixa, nesse Município.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  enumeradas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está
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consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  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 da

proposição  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° 3.059/2012 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  André

Quintão - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

31/2012

Comissão de Proposta de Emenda à Constituição nº 31/2012

Relatório

De autoria de vinte e sete Deputados e tendo como primeiro signatário o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, a Proposta de Emenda à Constituição nº 31/2012 acrescenta o

art. 244-A à Constituição do Estado, objetivando proporcionar melhoria nas condições

urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade.
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Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 10/2/2012, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende acrescentar o art. 244-A à Constituição Estadual,

com o objetivo de tornar dever do Estado a execução de ações que proporcionem

melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à

mobilidade.

A mobilidade urbana pode ser definida como um conjunto de políticas públicas de

transporte, trânsito e uso e ocupação do solo e tem como objetivo proporcionar o

acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os modos de transporte

coletivo e os não motorizados, de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável.

Já  a  acessibilidade  compreende  a  facilidade  disponibilizada  às  pessoas  que

possibilite  a  todos  autonomia  nos  deslocamentos  desejados,  respeitando-se  a

legislação em vigor.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – mostram que o

Brasil é um país preponderantemente urbano, onde 84,35% da população vive em

áreas urbanas. Em Minas Gerais, esse percentual é ainda maior, correspondendo a

85,29% da população. A expansão urbana brasileira se deu de forma acelerada e

precária  e,  como  consequência,  as  cidades  atuais  apresentam  condições

inadequadas  de  mobilidade  urbana,  que  se  refletem  em  congestionamentos,

transporte  público  ineficiente,  redução na  segurança  de  pedestres,  diminuição de

áreas  verdes  e  poluição  sonora  e  visual.  Assim,  torna-se  necessário  planejar  os

ambientes urbanos, para se garantir uma melhor circulação de pessoas e bens e uma

melhoria na qualidade de vida da população.

A política urbana e a política de desenvolvimento urbano são temas juridicamente

tratados em nível constitucional, previstos tanto na Constituição Federal quanto na

Estadual.

A Constituição da República, em seus arts. 182 e 183, com o objetivo de ordenar o

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus

habitantes,  determina  que  a  política  de  desenvolvimento  urbano  deverá  ser
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executada pelo poder público municipal,  conforme diretrizes fixadas em lei.  Dessa

forma, fixadas as diretrizes pela legislação federal, o principal instrumento legal para

viabilizar tal  política são os planos diretores, a serem aprovados pelas respectivas

câmaras municipais.

Com o intuito de regulamentar esses artigos, o Congresso Nacional editou a Lei

Federal nº 10.257, de 2001, denominada Estatuto das Cidades, e a Lei Federal nº

12.587, de 2012.

A Lei Federal nº 10.257, de 2001, estabelece normas de ordem pública e interesse

social  que  regulam  o  uso  da  propriedade  urbana  em  prol  do  bem  coletivo,  da

segurança  e  do  bem-estar  dos  cidadãos,  bem  como  do  equilíbrio  ambiental.

Destaque-se que, nos termos do seu art. 41, § 2º, as cidades com mais de 500 mil

habitantes  deverão elaborar  um plano de transporte urbano integrado,  compatível

com o plano diretor ou nele inserido.

Já a Lei Federal nº 12.587, de 2012, instituiu as diretrizes da Política Nacional de

Mobilidade  Urbana,  que  é  o  instrumento  de  desenvolvimento  urbano  previsto  na

Constituição Federal, tendo por objetivo a integração entre os diferentes modos de

transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e de cargas no

território dos Municípios. Vale destacar que, além do disposto nos mencionados arts.

182 e 183 da Carta Federal, o art.  21, XX, do mesmo diploma confere à União a

competência para elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do

território e de desenvolvimento econômico e social.

Sob o prisma jurídico, ressalte-se que, nos termos constitucionais, a competência

legislativa e executiva das políticas de mobilidade e acessibilidade são prevalecentes

da União e dos Municípios. Todavia, a Constituição do Estado, no § 1º do art. 244, na

sessão dedicada à Política Urbana,  estabelece que as atividades e os  serviços a

cargo do Estado e de suas entidades da administração indireta, no âmbito urbano,

serão articulados com os Municípios, visando harmonizar e racionalizar a execução

das diretrizes do respectivo plano diretor, em favor do objetivo comum de ordenar o

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e de garantir o bem-estar de

seus habitantes.

Essa atuação conjunta, prevista no texto constitucional, tem o objetivo de assegurar
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o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e de garantir o bem-estar de

seus habitantes e é voltada para a atuação do Estado. Dessa forma, julgamos que os

objetivos  contidos  no  texto  da  proposta  de  emenda  constitucional,  que  ora

analisamos, podem ser inseridos dentro da ótica da atuação conjunta do Estado com

os  Municípios.  Entendemos,  porém,  que  não  é  o  caso  de  se  inserir  um  artigo

autônomo,  conforme  previsto  no  texto  da  proposição  em  exame,  e,  sim,  de

acrescentar  os  princípios  da  “mobilidade”  e  “acessibilidade”  ao  art.  244  da

Constituição do Estado, que já cuida da matéria.

Ademais,  o  texto  da  proposta  de  emenda  à  Constituição  em  comento  traz

conceituações que podem restringir  a  abrangência da expressão “acessibilidade e

mobilidade urbana”, uma vez que a interpretação desses conceitos deve acompanhar

a realidade social e não se restringir a uma definição circunstancial.

A par de todo o exposto, apresentamos, ao final deste parecer, um substitutivo que

contempla as propostas mencionadas.

Importante também ressaltar que a melhoria nas condições urbanas, observada a

inclusão  das  pessoas  com  deficiência,  buscando  a  equidade  no  uso  do  espaço

público  é  matéria  de  extrema  relevância  para  o  desenvolvimento  urbano.  Essa

concepção,  prevista no § 1º  da proposição em análise,  está sendo observada no

substitutivo apresentado.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  opinamos  pela  aprovação  da  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 31/2012, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Dá nova redação ao § 1º do art. 244 da Constituição do Estado.

Art.  1º  – O § 1º  do art.  244 da Constituição do Estado passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 244 – (…)

§  1º  –  As  atividades  e  serviços  a  cargo  do  Estado  e  de  suas  entidades  de

administração indireta, no âmbito urbano, serão articulados com os do Municípios,

visando  harmonizar  e  racionalizar  a  execução  das  diretrizes  do  respectivo  plano
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diretor, em favor do objetivo comum de ordenar o pleno desenvolvimento das funções

sociais  da  cidade,  de  garantir  o  bem-estar  de  seus  habitantes  e  de  proporcionar

melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à

mobilidade, observada a inclusão social das pessoas com deficiência e a busca pela

equidade no uso do espaço público.”.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Glaycon Franco, Presidente - Maria Tereza Lara , relatora - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 57/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto em epígrafe “proíbe a prestação de

serviços de vigilância por cães de guarda com fins lucrativos no âmbito do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre seus aspectos

jurídicos,  constitucionais  e  legais,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O art. 1º da proposição proíbe, no Estado, a prestação de serviços de vigilância,

com fins lucrativos, por cães de guarda. O parágrafo único, por sua vez, define quem

será  considerado,  para  os  efeitos  da  lei,  infrator.  Por  fim,  o  art.  2º  prescreve as

penalidades pelo descumprimento da medida proposta no projeto, bem como para os

casos de reincidência nas proibições previstas no art. 1º.

Em extensa justificação, o autor deixa evidente sua preocupação com a proteção e

defesa dos animais vítimas de maus-tratos. Traz, ademais, subsídios jurídicos que

deveriam sustentar a constitucionalidade da medida; como exemplo, cite-se o parecer

emitido pela Promotoria de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba, opinando pela

inconstitucionalidade da atividade de aluguel de cães para segurança. Argumentou-se

que as empresas que prestam o referido serviço de vigilância “não são passíveis de
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fiscalização,  tampouco  coibição,  uma vez  que  em  sua  maioria  são  clandestinas.

Desta forma, a questão da fiscalização é comprometida e os cães utilizados para

resguardar  imóveis  de  terceiros,  ou  construções,  ficam  sem  qualquer  assistência

alimentar e veterinária, sem contar a solidão em que vivem tais animais”.

Em resumo, salientou-se que as empresas que prestam tal serviço são, em sua

maioria, clandestinas e que a ausência de fiscalização contribui para que os animais

utilizados sofram maus-tratos. À primeira vista, portanto, pode-se dizer que, se as

empresas fossem efetivamente fiscalizadas,  a conduta poderia ser coibida. Mas a

quem compete realizar tal fiscalização?

O serviço de segurança privada está regulado na Lei Federal nº 7.102, de 1983,

que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas

para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços

de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências. No art. 10, inciso I,

a lei citada estabelece que são consideradas como segurança privada as atividades

desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de proceder à vigilância

patrimonial  das  instituições  financeiras  e  de  outros  estabelecimentos,  públicos  ou

privados, bem como a segurança de pessoas físicas.

Por  sua vez,  o art.  3º  da Portaria nº  387, de 2006 – DG/DPF, do Ministério  da

Justiça,  estabelece  que  o  controle  e  a  fiscalização  das  empresas  de  segurança

privada cabem à Polícia Federal. Assim, a forma de constituição e funcionamento,

bem  como  a  fiscalização,  das  empresas  particulares  que  exploram  serviços  de

vigilância está regulamentada pela União.

Não se pode olvidar,  ademais, que a Lei Federal nº 9.605, de 1998, que dispõe

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas

ao meio ambiente, e dá outras providências, tipifica a conduta de prática de atos de

maus-tratos contra animais – domésticos ou silvestres – como crime ambiental (art.

32).  A pena  prevista  para  quem  comete  o  crime de  maus-tratos  a  animais  é  de

detenção de três meses a um ano e multa.

Neste ponto, ressaltamos que todos os ramos do ordenamento jurídico – o direito

penal, o direito civil, o direito administrativo, etc. – se ocupam com uma infinidade de

bens e interesses privados  e coletivos.  O direito  penal,  em razão do seu caráter
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fragmentário,  se  limita  a  punir  as  ações  mais  graves  aos  bens  jurídicos  mais

relevantes para o convívio social. Assim, é evidente que o legislador, ao criminalizar

essa conduta, entendeu que a proteção dos animais contra maus-tratos é um valor

social relevante e, por isso, deve ser protegido.

E  é  nesse  contexto  –  de  proteção  e  defesa  dos  animais  –  que  se  insere  a

proposição  em  análise.  Trata-se  de  conferir  densidade  normativa  ao  preceito

constitucional insculpido no art. 225 da Constituição da República, segundo o qual

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à

coletividade  o  dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras

gerações”.  É importante lembrar que a proteção do meio ambiente é competência

comum da União,  dos Estados,  do  Distrito  Federal  e dos  Municípios  (art.  24,  VI,

CF/88).

Adicionalmente, o inciso VIII do art. 24 da Constituição da República estabelece que

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Na ausência de legislação

federal que traga a disciplina geral  sobre o tema, o Estado exercerá competência

legislativa plena, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição da República.

Entretanto,  a  fim  de  corrigir  imperfeição  de  ordem  técnico-jurídica  do  projeto,

apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final redigido.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela legalidade e pela

juridicidade do Projeto de Lei  nº 57/2011,  na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a prestação de serviços de vigilância e guarda realizados por cães no

Estado de Minas Gerais

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A prestação de serviços de vigilância e guarda realizados por cães no

Estado de Minas Gerais deverá observar o seguinte:
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I  -  o  serviço  de  cães  de  vigilância  e  guarda somente  poderá  ser  prestado  por

empresa devidamente registrada nos órgãos competentes;

II  -  somente  poderão  ser  utilizados  cães  que  estejam  cadastrados  no  órgão

competente, devidamente vacinados e vermifugados;

III  –  os  animais  receberão  alimentação,  assistência  médica  veterinária  e  abrigo

apropriado no seu local de origem e no local da prestação do serviço;

IV– o transporte dos animais  deverá ser  realizado em veículo apropriado e que

garanta a segurança, o bem estar e a integridade física do animal, devendo ainda

estar licenciado pelo órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses;

V – o local destinado pela empresa contratada ao abrigo dos cães deverá observar

o seguinte:

a) deverão ser disponibilizadas células individualizadas, com no mínimo 4m, com

teto, solário e bebedouro;

b) a limpeza das células do canil deve ser realizada diariamente, com bactericidas,

sem a presença do animal;

VI  –  os  resíduos  sólidos  produzidos  pelos  animais  devem  ser  recolhidos,  pelo

menos uma vez ao dia, pela empresa contratada no local de origem, e pela pessoa

física ou jurídica contratante, no local da prestação dos serviços.

Art. 2º – Para efeitos desta lei, consideram-se responsáveis:

I  – a empresa contratada, pelo cadastramento, alimentação, assistência médico-

veterinária,  vacinação,  vermifugação,  higiene,  abrigo  apropriado  e  transporte  dos

animais desde o local de origem até a entrega no local da prestação de serviços;

II – a pessoa física ou jurídica contratante, pela alimentação, assistência médico-

veterinária,  higiene  e  abrigo  apropriado  enquanto  os  animais  estiverem  sob  sua

responsabilidade.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao pagamento de

multa no valor de 1.000 (mil) Ufemgs (Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

para cada animal em situação de infração.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor noventa dias após sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Rosângela
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Reis - Bruno Siqueira - Gustavo Valadares - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 295/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 295/2011 “isenta os

motoristas profissionais do pagamento de taxas na forma que menciona”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 24/2/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

O relator apresentou requerimento na reunião do dia 5/7/2011, solicitando fosse a

proposição  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e  ao

Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais,  para  que se  manifestassem  sobre  a

medida contida na proposição. As respostas à diligência encontram-se anexadas ao

processo.

Fundamentação

O projeto em tela pretende isentar do pagamento de taxas para a renovação da

Carteira  Nacional  de  Habilitação  –  CNH –,  nas  categorias  C  e  D,  os  motoristas

profissionais comprovadamente desempregados.

Nos termos da justificação do autor,  os altos custos para a renovação da CNH,

instrumento de trabalho daqueles que exercem a atividade de motorista profissional,

impõem verdadeiros sacrifícios àqueles que se encontram desempregados. Dessa

forma,  a  medida  em  análise  proporcionaria  condições  para  esses  trabalhadores

voltarem ao mercado de trabalho.

No entanto, em que pese a nobre intenção do parlamentar, o projeto em exame

apresenta vícios de ordem constitucional e legal que o impedem de tramitar nesta

Casa.

Passemos, então, à análise da proposição.

A Constituição da República atribui competência aos Estados, ao Distrito Federal e

aos Municípios para instituir taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela

utilização,  efetiva  ou  potencial,  de  serviços  públicos  específicos  e  divisíveis,
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prestados aos contribuintes ou postos a sua disposição, conforme se evidencia no

disposto no art. 155, II, daquele diploma.

No exercício dessa competência, o Estado de Minas Gerais editou a Lei nº 6.763,

de 26/12/75, definindo as hipóteses de incidência das taxas de segurança pública

bem como os casos de isenção. O lançamento e a cobrança da taxa de segurança

pública decorrente de atos de autoridades policiais para habilitação de condutor se

fazem nos termos do item 3 da Tabela D da referida lei.

Conforme  ressaltado  em  nota  técnica  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda

encaminhada em resposta à diligência requerida por esta Comissão, “as taxas são

tributos vinculados a uma atuação estatal específica, relativa ao contribuinte (...). Em

razão de referida vinculação, o montante arrecadado com a taxa tem por objetivo

cobrir  o  custo  do  serviço  a  ele  prestado  ou  do  exercício  do  poder  de  polícia

relacionado com ele ou com suas atividades. Com a criação de hipótese de isenção

relativa a determinada taxa, uma atividade estatal diretamente relacionada com um

contribuinte e que, portanto,  por ele deveria ser custeada,  passa a onerar toda a

sociedade”.

Além disso, no que tange à concessão de isenções, ressaltamos que, não obstante

o fato de a Constituição facultar ao parlamentar a instauração do processo legislativo

em  matéria  de  natureza  tributária,  deverão  ser  observados,  ainda,  os  critérios

constantes  na  Lei  Complementar  nº  101,  de  4/5/2000,  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal.  Com  efeito,  a  referida  lei  admite  a  concessão  de  benefício  de  natureza

tributária da qual resulte perda de receita, conforme se pretende no caso em análise,

desde que sejam atendidos os pressupostos constantes no art.  14 desse diploma

legal.

Nesse  contexto,  torna-se  necessário  que  a  proposta  esteja  acompanhada  da

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve iniciar sua

vigência  e  nos  dois  exercícios  seguintes.  Além  disso,  o  proponente  deverá

demonstrar  que  a  renúncia  foi  considerada  na  estimativa  de  receita  da  lei

orçamentária ou que a proposta está acompanhada de medidas de compensação,

por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da

base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
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Sobre  tal  aspecto,  a  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  ressaltou  em  sua  nota

técnica  que “segundo estudo da Superintendência  de  Arrecadação e  Informações

Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda – SAIF/SEF, (...) considerando os dados

relativos aos anos de 2009 a 2011,  a isenção proposta resultaria em um prejuízo

financeiro anual ao Estado superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), sem

que haja proposta de qualquer medida compensatória”.

Por fim, cumpre-nos trazer à baila as considerações da Secretaria de Estado de

Fazenda sobre a proposição em vista do disposto no art. 150, II, da Constituição da

República de 1988. O referido dispositivo estabelece que é vedado instituir tratamento

desigual  entre  contribuintes  que  se  encontrem  em  situação  equivalente,  sendo

proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional  ou função por eles

exercida. Vejamos:

“O Projeto de Lei em exame fere o princípio da isonomia ou igualdade tributária (...),

uma vez que estabelece benefício fiscal restrito a categoria profissional determinada.

A exigência de CNH prevista na legislação de trânsito é imposta a qualquer pessoa

condutora  de  veículo automotor,  independentemente de  ser  motorista  profissional,

justificado  ‘ipso  facto’  igual  tratamento  do  ponto  de  vista  tributário.  É  importante

lembrar  que  inúmeros  trabalhadores,  embora  não  sejam  motoristas  profissionais,

também dependem profissionalmente de CNH”.

Dessa maneira, entendemos que o projeto, na forma solicitada, não pode prosperar

nesta Casa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 295/2011.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Gustavo Valadares, relator – Luiz Henrique – Bruno

Siqueira – Glaycon Franco - Rosângela Reis - André Quintão (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 410/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria dos Deputados Fred Costa e Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe
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“dispõe  sobre  a  utilização  de  areia  descartada  de  fundição  na  construção  e

conservação  das  estradas  estaduais  e  na  cobertura  dos  aterros  sanitários

licenciados”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe agora  a  esta  Comissão  analisar  a  matéria  quanto  aos  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  tela  estabelece,  no  art.  1º,  que,  nas  “obras  públicas  de

conservação  e  construção  das  estradas  estaduais  e  na  manutenção  de  aterros

sanitários, serão apresentados estudos para o uso de areia descartada de fundição

como componente da mistura asfáltica e na cobertura diária dos aterros sanitários”.

No art. 2º, dispõe que, na hipótese de impossibilidade de utilização desse material,

“deverá ser apresentada justificativa técnica ou econômica”.

Argumenta o autor do projeto que a areia descartada de fundição é o maior resíduo

industrial  do  País  e  que,  só  em  nosso  Estado,  são  geradas  cerca  de  400  mil

toneladas por ano.  Aduz,  ainda,  que,  durante três anos, foram realizados estudos

visando à utilização desse tipo de areia como subproduto para outras finalidades, tal

como ocorre em países desenvolvidos. Desses trabalhos participaram representantes

da sociedade civil e dos órgãos de controle ambiental dos Estados de Minas Gerais,

São Paulo, Rio Grande do Sul e do Instituto Militar de Engenharia. A conclusão dos

estudos indicou a viabilidade técnica, econômica e ambiental da medida, e a ABNT

editou a norma ABNT NBR 15.702, publicada em 6/6/2009, a qual normatiza o uso da

areia descartada de fundição na mistura asfáltica e na cobertura diária de aterros de

lixo doméstico.

Isso  posto,  passamos  à  análise  do  projeto,  nos  limites  de  nossa  competência

regimental.

No que se refere aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade, em

princípio não há óbice à tramitação do projeto de lei em comento; também não há
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impedimento à deflagração, por parlamentar, do processo legislativo, pois a matéria

não se encontra arrolada no art.  66 da Carta Estadual  entre aquelas de iniciativa

reservada.

Ademais, a Constituição Federal, no que se refere a meio ambiente, estabelece, no

inciso VI do art. 23, que é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios  a  competência  material  para  protegê-lo  e  combater  a  poluição  em

qualquer de suas formas. E o inciso VI do art. 24 da mesma Carta preceitua que

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre

florestas,  caça,  pesca,  fauna,  conservação  da  natureza,  defesa  do  solo  e  dos

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.

Devemos  salientar,  entretanto,  que  o  projeto  de  lei  em  comento  tramitou  na

legislatura passada sob o número 3.557/2009. A matéria não chegou a ser examinada

em reunião desta Comissão de Constituição e Justiça, mas foi baixada em diligência

à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –

e ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG.

Em resposta a essa diligência, a Semad apresentou o relatório técnico Geres nº

36/2009, da Fundação Estadual  de Meio Ambiente – Feam – segundo o qual  “na

recobertura  de  aterro  sanitário,  a  utilização  deste  resíduo  [areia  descartada  de

fundição] pode dificultar  tanto sua operação quanto sua estabilidade”. Salientou-se

que “não são todas as areias de fundição que podem ser utilizadas em asfalto ou em

recobertura de aterro”: os resíduos classificados como classe I – Resíduos Perigosos

– não poderão sê-lo, e o regramento técnico sobre a medida está estabelecido nas

normas da ABNT nºs 15.702 e 10.004/2004.

Observamos,  porém,  que essa discussão é  própria  para  a  Comissão de mérito

competente. Assim, limitamo-nos a reestruturar a proposição à vista dos preceitos da

técnica legislativa e da necessária margem de discricionariedade da administração

para o cumprimento adequado dos princípios  da  licitação pública.  Registramos,  a

propósito,  que o art.  3º da Lei  Federal nº 8.666, de 1993, foi  alterado pela Lei nº

12.349,  de  2010,  justamente  para  incluir  o  desenvolvimento  sustentável  entre  os

objetivos do processo licitatório, ao lado da garantia da observância do princípio da

isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  410/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Determina a utilização preferencial de areia descartada de fundição nas obras de

construção  e  conservação  de  rodovias  e  aterros  sanitários  no  Estado  de  Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Nas obras públicas de construção e conservação de rodoviais e aterros

sanitários executadas direta ou indiretamente por órgão ou entidade da administração

pública estadual, será utilizada, preferencialmente, areia descartada de fundição na

composição da mistura asfáltica.

Parágrafo único – A utilização de outra espécie de areia nas obras públicas a que

se refere o “caput” será admitida apenas mediante justificação baseada em critérios

técnicos ou econômicos.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a autoridade responsável

às sanções administrativas, civis e penais pertinentes.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente -  Rosângela Reis,  relatora -  Luiz Henrique -  Bruno

Siqueira - Gustavo Valadares - Glaycon Franco - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 688/2011

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 3.017/2009, dispõe sobre a obrigatoriedade do

fornecimento de carrinhos ou cadeiras motorizadas para deficientes físicos, idosos e

gestantes  em  centros  comerciais,  tais  como “shopping  centers”,  hipermercados  e

supermercados e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 24/3/2011, a proposição foi distribuída às
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Comissões de Constituição e  Justiça,  do Trabalho e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, nos termos regimentais.

Compete a esta Comissão pronunciar-se acerca da juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Foi  anexado  à  proposição  o  Projeto  de  Lei  nº  1.426/2011,  por  semelhança  de

conteúdo, consoante o disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  exame determina  que  os  centros  comerciais,  como “shopping

centers”,  hipermercados  e  supermercados,  localizados  no  Estado  forneçam,

gratuitamente,  carrinhos  ou  cadeiras  motorizados  para  portadores  de  deficiência

física, idosos e gestantes.

O art. 2º do projeto abre o prazo de 60 dias, contados da publicação da nova lei,

para que os estabelecimentos mencionados atendam a tal exigência.

O art. 3º estabelece a obrigatoriedade de afixação, em locais de grande visibilidade,

de placas indicativas dos postos de retirada dos carrinhos ou cadeiras motorizadas.

A proposição prevê, ainda, multa de 500 Unidades Fiscais de Referência – Ufirs –,

que será aplicada em dobro em caso de reincidência.

Nos  termos  da  justificação  que  acompanha  o  projeto,  cuida-se  de  propiciar

condições para facilitar a locomoção de pessoas com necessidades especiais.

É  importante  dizer  que  nosso  ordenamento  jurídico  contém  uma  série  de

disposições voltadas para o atendimento dos chamados hipossuficientes, de modo a

possibilitar  a  efetivação do princípio  da  igualdade,  considerado em sua dimensão

substancial, o que importa dispensar um tratamento preferencial a tais pessoas com

vistas a compensar eventuais desequiparações.

Assim  é  que  o  art.  227,  §  1º,  II,  da  Constituição  da  República  estabelece

expressamente  que  compete  ao  Estado,  entre  outras  atribuições,  “a  criação  de

programas  de  prevenção  e  atendimento  especializado  para  os  portadores  de

deficiência,  sensorial  ou  mental,  bem  como de  integração  social  do  adolescente

portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a

facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos
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arquitetônicos”.

Já o § 2º do mesmo artigo determina que “a lei disporá sobre normas de construção

dos  logradouros  e  dos  edifícios  de  uso  público  e  de  fabricação  de  veículos  de

transporte coletivo,  a fim de garantir  acesso adequado às pessoas portadoras de

deficiência”.

No plano infraconstitucional, o legislador estadual editou a Lei nº 11.666, de 1994,

que estabelece normas para facilitar o acesso das pessoas com deficiência física aos

edifícios  de  uso  público.  Esse  diploma  legal  foi  regulamentado  pelo  Decreto  nº

43.926, que instituiu o Programa Acessibilidade Minas.

Cite-se,  ainda,  no  plano  estadual,  a  Lei  nº  14.925,  de  2003,  que  assegura  o

atendimento  prioritário  às  pessoas  com  deficiência  física  em  supermercados,

hipermercados e estabelecimentos congêneres.

A propósito da mencionada Lei nº 11.666, cumpre dizer que esta estabelece, em

seu art. 3º, § 4º, o seguinte:

“Art. 3º – (...)

§  4º  –  Nos  edifícios  de  que  trata  esta  lei,  será  mantida,  para  uso  gratuito  do

portador  de  deficiência  e  do  idoso,  cadeira  de  rodas  ou  outro  veículo  que  lhes

possibilite a locomoção, sendo obrigatória a indicação do local de sua retirada”.

Vê-se,  pois,  que  o  objetivo  principal  subjacente  à  medida  legislativa  que  se

pretende  instituir  pela  proposição  em  exame  já  se  encontra  contemplado  pela

legislação em vigor. De fato, a Lei nº 11.666, ao referir-se a edifícios de uso público,

lança mão de expressão de conteúdo mais elástico do que a da proposição,  que

alude a “shopping centers”, hipermercados e supermercados, os quais se enquadram

no  conceito  de  edifícios  de  uso  público.  Daí  a  conclusão  de  que  o  objetivo

preconizado  pelo  projeto  sob  comento  já  se  acha  praticamente  contemplado  na

legislação em vigor, salvo na parte relativa às gestantes e à imposição da afixação de

placas indicativas dos postos de retirada dos carrinhos ou cadeiras motorizadas.

Embora a gestante não se enquadre no conceito de pessoa com deficiência física,

em determinadas circunstâncias, assim como os idosos, ela pode vir a ser acometida

por dificuldades de deslocamento em edifícios de uso coletivo, justificando-se o seu

tratamento diferenciado.
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Diante  disso,  para  melhor  adequar  o  projeto  à  técnica  legislativa,  entendemos

necessário propor o Substitutivo nº 1, inserindo as inovações trazidas pelo projeto na

Lei nº 11.666, de 9/12/94.

Ressalte-se que as considerações expendidas neste parecer se aplicam também ao

Projeto de Lei nº 1.426/2011, que foi anexado ao Projeto de Lei nº 688/2011.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 688/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que estabelece normas para

facilitar o acesso das pessoas com deficiência física aos edifícios de uso público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (…)

§ 4º - Nos edifícios de que trata esta lei, será mantida, para uso gratuito da pessoa

com  deficiência,  do  idoso  e  da  gestante  que  apresentar  dificuldades  de

deslocamento, cadeira de rodas ou outro veículo que lhes possibilite a locomoção,

sendo  obrigatória  a  afixação  em  locais  de  grande  visibilidade,  nas  dependências

externas e internas dos edifícios de uso público, de placas indicativas dos postos de

retirada.”.

Art. 2º – Os proprietários dos edifícios de uso público terão o prazo de sessenta

dias para se adaptarem às obrigações estabelecidas por esta lei.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - André Quintão - Gustavo Valadares - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 760/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, a proposição em epígrafe, resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei  nº 3.982/2009, dispõe sobre a desafetação de

bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Belo Horizonte.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  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  este  órgão  colegiado  apreciar  preliminarmente  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal do projeto, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Na  reunião  de  26/4/2011,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – para que esse se manifestasse sobre a viabilidade da proposição.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O projeto em análise desafeta o bem público constituído pelo trecho da Rodovia

MG-05 compreendido entre o trevo localizado na Avenida José Cândido da Silveira e

o  entroncamento  da  BR-381,  constituído  de  2,1km.  Além  da  desafetação,  a

proposição autoriza a doação do trecho ao Município de Belo Horizonte, passando a

integrar o perímetro urbano do Município como via urbana. Se o donatário não der ao

imóvel a finalidade prevista no projeto no prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 – Código Civil Brasileiro –, classifica os bens

públicos em três categorias, segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como as ruas,

praças, avenidas, estradas e praias. Os bens de uso especial são os que possuem

destinação pública específica e abrangem o conjunto de bens utilizados na execução

do serviço público ou de atividade burocrática, bem como os imóveis que abrigam as

repartições públicas. Tanto os bens de uso comum do povo quanto os bens de uso

especial  integram  o  patrimônio  indisponível  do  Estado,  pois,  enquanto  tiverem

afetação pública, não poderão ser objeto de alienação.
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Os bens dominicais são os que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm afetação,

razão pela qual podem ser objeto do comércio jurídico de direito privado, tais como os

terrenos baldios da administração. Esses bens constituem o patrimônio disponível do

poder público, em relação aos quais o Estado exerce um direito de propriedade, de

forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se que estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, pois destinam-se ao

uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização. Estradas são vias rurais não pavimentadas, e

rodovias são vias rurais pavimentadas, conforme definição prevista no Anexo I da Lei

Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Para a

configuração do bem imóvel de uso comum do povo, é irrelevante o fato de a via

pública ser ou não pavimentada, pois isso não modifica a natureza jurídica do bem.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a

exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da

lei.

Há que se observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação, entre outros institutos previstos na lei.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  a  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade  pública.  Essa  ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a

transferência  do  bem,  seja  de  maneira  explícita,  conforme  consta  no  art.  1º  da

proposição em análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à

desafetação.

Cabe observar que a doação desse trecho da Rodovia MG-05 para o Município de

Belo  Horizonte  não  implicará  alteração  na  natureza  jurídica  do  bem  público,  que
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continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o

percurso será destinado à instalação de via urbana.  A modificação básica incidirá

sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal e,

consequentemente,  o  Município  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de

manutenção e conservação da via pública.

É  importante  esclarecer  ainda  que,  consultado  a  respeito  da  matéria,  o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, ao

qual o imóvel está vinculado, manifestou-se, por meio da Nota Técnica de 7/11/2011,

favoravelmente às medidas pretendidas.

Dessa forma, constata-se que inexiste vedação constitucional à doação de bem de

uso comum do povo, embora não seja comum a tramitação de proposições dessa

natureza. O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação

de bem imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 760/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Gustavo Valadares - Bruno Siqueira - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 771/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

transferência de domínio do Estado para o Município de Carmópolis  de Minas de

trecho da Rodovia MG-270.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  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 apreciar preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional

e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.
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Na  reunião  de  26/4/2011,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – para que se manifestasse sobre sua viabilidade .

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O projeto em análise autoriza, em seu art. 1º, o Poder Executivo 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.  Determina  no  art.  2º  que,  após  a

transferência  de  domínio,  a  manutenção  do  referido  trecho  passa  a  ser  de

responsabilidade do donatário.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 – Código Civil Brasileiro –, classifica os bens

públicos em três categorias, segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade, independentemente de autorização do poder público. Os bens de uso

especial são os que possuem destinação pública específica e abrangem o conjunto

de bens utilizados na execução do serviço público ou de atividade burocrática, bem

como  os  imóveis  que  abrigam  as  repartições  públicas.  Essas  duas  categorias

integram  o  patrimônio  indisponível  do  Estado,  pois,  enquanto  tiverem  afetação

pública, não poderão ser objeto de alienação.

Os bens dominicais são os que pertencem ao Estado, mas não têm afetação, razão

pela  qual  podem  ser  objeto  do  comércio  jurídico  de  direito  privado.  Esses  bens

constituem o patrimônio disponível do poder público, em relação aos quais o Estado

exerce direito de propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito

privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se que estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, pois destinam-se ao

uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização. Estradas são vias rurais não pavimentadas, e

rodovias são vias rurais pavimentadas, conforme definição prevista no Anexo I da Lei

Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Para a
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configuração do bem imóvel de uso comum do povo, é irrelevante o fato de a via

pública ser ou não pavimentada, pois isso não modifica sua natureza jurídica.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a

exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da

lei.

Há que se observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação, entre outros institutos previstos na lei.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  a  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade  pública.  Essa  ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a

transferência do bem, seja de maneira explícita ou de forma implícita, quando não há

referência expressa à desafetação.

É importante destacar que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas  Gerais  –  DER-MG –,  a  quem  o  imóvel  está  vinculado,  por  meio  da  Nota

Técnica  de  7/11/2011,  manifestou-se  favoravelmente  às  medidas  pretendidas,

esclarecendo  que  se  trata  de  trecho  com  1,6km,  que  possui  a  denominação  de

Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Cabe observar que a doação desse trecho da Rodovia MG-270 para o Município de

Carmópolis de Minas não implicará alteração na natureza jurídica do bem público,

que continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o

percurso já é reconhecido como via urbana.

A modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar

o  domínio  público  municipal  e,  consequentemente,  o  Município  assumirá  sua

manutenção  e  conservação.  Essas  responsabilidades  cabem  somente  ao  ente

federativo que detém o domínio do bem, o que torna desnecessário o disposto no art.

2º da proposição em apreço, que fixa tal obrigação para a administração local.
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Em decorrência da inexistência de vedação constitucional à doação de bem de uso

comum do povo, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com a

finalidade de corrigir a impropriedade apontada e adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 771/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder Executivo a

doá-lo ao Município de Carmópolis de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  desafetado  o  trecho  da  Rodovia  MG-27 0  compreendido  entre  o

acesso ao Povoado de Bom Jardim das Pedras e a ponte sobre o Córrego Lava-Pés.

Art. 2° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Carmópolis de

Minas a área correspondente ao trecho de rodovia a que se refere o art. 1°.

Parágrafo único – A área a que se refere o caput integrará o perímetro urbano do

Município de Carmópolis de Minas e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° – A área objeto da doação de que trata esta  lei reverterá ao patrimônio do

Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2°.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 832/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.404/2009, institui  o registro do Patrimônio

Vivo do Estado de Minas Gerais.

A proposição foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  de

Cultura  e,  a  requerimento  da  primeira,  foi  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de



1230
____________________________________________________________________________

Estado de Cultura e ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais para que esses órgãos se manifestassem a respeito da matéria.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma proposta.

Vem agora a matéria a esta Comissão para, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, XVII, do Regimento Interno, receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

A proposição em exame tem por escopo estabelecer como será efetuado o registro

do  Patrimônio  Vivo  no  Estado,  de  forma  a  permitir  que  indivíduos  e  grupos

representativos da cultura mineira detentores de práticas e técnicas que contribuam

para a preservação da memória e da diversidade cultural de Minas Gerais possam

obter reconhecimento, legitimidade e meios de difundir seu conhecimento.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e  legalidade  do  projeto  em  epígrafe,  além  de  deter-se  em  diversos  aspectos

relacionados à conveniência e oportunidade da matéria.

Vale a pena retomar alguns dos aspectos antecipados pela Comissão anterior.

O  patrimônio  cultural  imaterial,  constituído  pelos  saberes,  formas  de expressão,

celebrações e lugares, é aquele que se transmite de geração em geração e carrega

os  sentimentos  de  identidade  e  pertencimento  de  uma  dada  comunidade.  A

Constituição indica vários mecanismos de proteção do patrimônio cultural brasileiro,

como inventários, registros, tombamento, desapropriação.

O tombamento e a desapropriação não são os instrumentos mais adequados para a

proteção do patrimônio imaterial - que tem natureza predominantemente intangível -,

ainda que possam ser úteis para a salvaguarda de lugares ou objetos que sejam

referência  para  a  realização  das  celebrações,  da  efetivação  dos  saberes  ou  das

expressões culturais comunitárias.

Desde os primórdios da formação do Estado brasileiro, diversas dessas expressões

culturais  foram deslegitimadas  como reflexo  do  atraso social,  muitas  delas  sendo

consideradas caso de polícia,  tais como o samba, a capoeira e manifestações da

religiosidade afro-brasileira.

Esse cenário foi profundamente alterado na segunda metade do século passado e
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teve  como  coroamento  o  reconhecimento  da  importância  da  contribuição  dos

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira para o patrimônio cultural do

País,  bem  como  o  estabelecimento  da  obrigação  do  Estado  de  proteger  as

manifestações dos grupos populares e de outros grupos participantes do processo

civilizatório nacional, prevista na Constituição da República.

Por  conseguinte,  no  âmbito  da  União,  foi  publicado  o  Decreto  no  3.551,  de

4/8/2000, que institui o registro e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial,

compreendendo os saberes, os ofícios, as festas, os rituais, as expressões artísticas

e lúdicas, desde que integrados à vida dos grupos sociais de que são referências

identitárias.

A Resolução no  1,  de  3/8/2006,  do  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico

Nacional  -  Iphan  -,  que  estipula  os  procedimentos  de  operacionalização  dos

instrumentos de proteção instituídos pelo citado Decreto no 3.551, de 2000, define

como bem cultural de natureza imaterial “as criações culturais de caráter dinâmico e

processual,  fundadas  na  tradição  e  manifestadas  por  indivíduos  ou  grupos  de

indivíduos como expressão de sua identidade cultural e social”.

Em  Minas  Gerais,  o  Decreto  nº  42.505,  de  15/4/2002,  instituiu  as  formas  de

Registro  de  Bens  Culturais  de  Natureza  Imaterial  ou  Intangível  que  constituem

Patrimônio Cultural de Minas Gerais, determinando que o registro de bens imateriais

se dá com a respectiva inscrição em um dos quatro Livros de Registro: o Livro dos

Saberes, o Livro das Celebrações, o Livro das Formas de Expressão e o Livro dos

Lugares. O referido decreto estabelece, ainda, que outros livros de registro poderão

ser abertos para a inscrição de bens culturais que não se enquadrem nas categorias

abrangidas por aqueles previamente definidos.

O projeto de lei sob comento propõe a instituição, em termos similares, do registro

do Patrimônio Vivo em livro próprio pelo órgão competente. Poderá ser considerada

Patrimônio Vivo do Estado a pessoa natural ou o grupo de pessoas naturais, dotado

ou não de personalidade jurídica, detentor de conhecimentos, práticas ou técnicas

que contribuam para a preservação da memória e da diversidade artístico-culturais

mineiras.

Desse modo, é possível afirmar que a proposição em epígrafe está em sintonia com
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o sistema de proteção ao patrimônio imaterial existente no Estado.

Do ponto de vista do mérito da proposta, é importante destacar que a Organização

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco - estimula, entre

os países-membros, por meio das “Diretrizes para a criação de sistemas nacionais de

‘Tesouros Humanos Vivos’”,  a adoção de programas de valorização de pessoas e

grupos que contribuam para manter vivas as tradições culturais coletivas, para que os

conhecimentos de que sejam detentores possam ser disseminados para as novas

gerações. Tais diretrizes têm inspiração em programas do Japão e da Coreia e já

foram  adotadas  por  países  como  Nigéria,  Romênia,  França,  República  Tcheca,

Filipinas e Senegal.

Embora  o  Ministério  da  Cultura  coordene  diversas  ações  com  a  finalidade  de

reconhecer e promover grupos tradicionais e mestres da cultura popular,  o  Iphan,

órgão federal de patrimônio a ele vinculado ainda não criou mecanismo específico de

proteção que atenda às mencionadas recomendações da Unesco. O Iphan alega que

o Programa Nacional  do Patrimônio Imaterial  já prevê a elaboração de planos de

salvaguarda que,  na sequência do  inventário  e do registro de  bens culturais,  são

suficientes para promover a valorização de mestres e executantes relacionados aos

referidos bens. Alega também que a tradição etnográfica brasileira tem como foco o

fenômeno cultural global e que a figura do mestre não encontra ressonância no Brasil

porque  a  transmissão  de  conhecimentos  tradicionais  aqui  tem  caráter  híbrido,

antropofágico, e não há o culto ao mestre típico dos países orientais

A despeito desse argumento, diversos Estados da Região Nordeste estabeleceram

instrumentos legais e ações de titulação e registro do Patrimônio Vivo, integrando-os

aos  mecanismos  de  proteção  ao  patrimônio  cultural  imaterial  existentes,  sob  a

alegação de que a  valorização e a  transmissão de  saberes  e  ofícios  tradicionais

deveria ser estimulada, em razão da perda de diversas “expertises” decorrente da

morte de velhos mestres ou da desarticulação de grupos de tradição em face dos

apelos da indústria cultural. O primeiro Estado a implantar o sistema de titulação foi

Pernambuco, em 2002. Decorridos dez anos dessa implantação, já é possível avaliar

os impactos do programa naquele Estado.

Professora  da  Universidade  Federal  de  Pernambuco,  Maria  Alcserad,  que  por
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muitos anos coordenou o Programa de Patrimônio Vivo da Fundação do Patrimônio

Histórico  e  Artístico  de  Pernambuco,  alertou  para  o  risco  de  alguns  dos  critérios

levados em consideração para a atribuição do título naquele Estado.

Segundo a professora, o reconhecimento de que tradições, saberes, modos de vida

e ofícios integram o patrimônio cultural brasileiro implica discutir qual deve ser o papel

do Estado com relação a esse patrimônio, que está visceralmente imbricado com os

sujeitos que o materializam. Isso significa dizer que, por exemplo, ao se reconhecer a

cantaria como um ofício essencial para a preservação do patrimônio, é de extrema

importância criar  mecanismos para viabilizar a continuidade da atuação do mestre

canteiro, sem o qual a técnica não poderia sobreviver, bem como prover condições

para que as novas gerações aprendam e apreciem o ofício.

No entanto, de acordo com a citada estudiosa, instituir programas de remuneração

desses mestres tradicionais sem que haja contrapartidas para a disseminação de seu

saber importa um grande risco de assistencialismo,  o que parece ter  ocorrido em

grande  parte  das  titulações  conferidas  em  Pernambuco.  Ela  alerta,  ainda,  que

critérios  de  carência  social  como  atributo  das  candidaturas  distorcem  o  objetivo

primordial  de  valorizar  o  titular  do  conhecimento  tradicional,  seja  ele  oriundo das

classes economicamente desfavorecidas ou não.

É preciso que se ressalte,  quanto a esses aspectos, que o projeto em tela não

estabelece  nenhum  tipo  de  remuneração  “a  priori”  para  as  pessoas  e  grupos

agraciados. A pessoa natural ou o grupo que obtiver o registro, na forma do projeto,

terá direito ao uso do título “Patrimônio Vivo do Estado” e à atribuição de pontuação

específica,  conforme  edital,  na  análise  de  projetos  por  ele  apresentados  nos

programas estaduais  de  fomento  e  incentivo à  cultura,  desde que relacionados  à

atividade cultural que tenha justificado o registro. Além disso, à pessoa natural que

obtiver  o  registro  proposto  será  também concedido o  título  de  Mestre da  Cultura

Mineira.

Desse modo, o projeto propõe o registro do Patrimônio Vivo como um processo

formal que tem como finalidade a produção de conhecimento acerca do bem cultural

protegido  e  de  seus  titulares,  além  de  reconhecer  e  legitimar  os  atores  sociais

importantes para a memória e a cultura do Estado.
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Tal objetivo alinha-se à finalidade atribuída ao registro pelo Instituto de Patrimônio

Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha -, de que:

Mais do que a inscrição em Livro público ou ato de outorga de um título, o Registro

significa identificação e produção de conhecimento sobre o bem cultural.  Significa

conhecer  e  registrar  pelos  meios  mais  adequados,  o  passado  e  o  presente  da

manifestação e suas diferentes versões. Significa, ainda, tornar essas informações

amplamente  acessíveis  ao  público,  de  modo  eficiente  e  completo,  mediante  a

utilização dos recursos hoje proporcionados pelas novas tecnologias da informação.

(Disponível  em:  <http://www.iepha.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task

=view&id=31&Itemid=59>. Acesso em maio 2009)

Para tanto, foi publicada a Portaria Iepha/MG nº 29, de 30/9/2008, que disciplina a

execução do Inventário de Proteção do Acervo Cultural do Estado de Minas Gerais,

define critérios para a realização do Plano Estadual de Inventário, para um período de

dez anos,  e  estipula  as  diretrizes  de  identificação de acordo com as  áreas  e  as

categorias de bens culturais que menciona. O patrimônio imaterial a ser inventariado,

de acordo com o art. 4º, I, da referida portaria inclui “os saberes e modos de fazer

enraizados  no  cotidiano  das  comunidades;  as  celebrações  -  rituais  e  festas  que

marcam a vivência  coletiva  do  trabalho,  da  religiosidade,  do  entretenimento  e  de

outras práticas da vida social -; as expressões - manifestações literárias, musicais,

plásticas, cênicas e lúdicas -, os lugares, os falares e tantos outros quantos houver”.

A proposição em epígrafe, por conseguinte, está em sintonia com os programas de

proteção do patrimônio cultural já consolidados no Estado. Como benefício potencial,

o  projeto  de  lei  estipula  critérios  de  estímulo  também  integrados  aos  programas

estaduais já existentes de fomento e incentivo à cultura, mediante a apresentação de

projetos  de  acordo  com  os  editais  periodicamente  publicados  pelos  órgãos

competentes.

Registre-se, ainda, que a Comissão de Constituição e Justiça determinou fosse a

proposição  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  para  que

analisasse a conveniência e oportunidade da matéria. O órgão gestor das políticas de

cultura no Estado, em resposta à solicitação, manifestou-se favoravelmente ao teor

do projeto em tela.



1235
____________________________________________________________________________

Para colher sugestões para o aprimoramento da matéria, esta Comissão de Cultura

realizou,  em 21/11/2011,  audiência  pública  com a  presença de diversos grupos e

lideranças  da  área  cultural.  Vários  dos  presentes  manifestaram-se  favoráveis  à

proposição. O Iepha também analisou a operacionalização da proteção proposta pelo

projeto, ressaltando a existência do mecanismo normativo já existente de registro do

patrimônio imaterial no Estado.

Durante  a  audiência  pública,  o  Instituto  de  Conhecimentos  Tradicionais  Mestre

Guiga - ICTMG - apresentou extensa análise escrita sobre o projeto em comento.

Pelo  cuidado  com  que  foi  elaborada,  esta  Comissão  julga  pertinente  apreciar

cuidadosamente as sugestões apresentadas pelo Instituto.

Segundo o ICTMG, o projeto em epígrafe deveria instituir programa específico de

fomento  para  as  culturas  populares  tradicionais.  Isso  facilitaria  o  acesso  desses

grupos aos recursos públicos, uma vez que os programas de fomento atuais exigem

que os candidatos apresentem projetos com uma série de requisitos que os grupos

não conseguem atender. Até mesmo a formalidade da escrita seria um entrave para a

elaboração dos projetos, na visão do Instituto.

Sobre isso, a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa tem reiteradamente

afirmado que não é adequada a criação de programas governamentais por meio de

lei formal. O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

224, decidiu que não é pertinente a edição de lei específica criando programa, exceto

nos  casos  expressamente  previstos  pela  Constituição  da  República,  conforme

disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º. A atividade legislativa opera no plano da

abstração e da generalidade e não pode avançar e minudenciar a ação executiva que

caracteriza  a  instituição  de  um  programa  de  governo,  prescrevendo  a  forma  de

atuação  do Poder  Executivo,  sob pena de afrontar  o  princípio  da  separação dos

Poderes.

Outro questionamento apresentado pelo ICTMG é que o projeto não prevê ações de

salvaguarda para os mestres e grupos, quando deveria propiciar mais recursos para

que os órgãos responsáveis  pudessem ampliar  ações já  desenvolvidas,  conforme

previsto  em  normas  infralegais.  De  acordo  com  aquele  Instituto,  já  existiria  um

sistema de proteção instituído, com o qual o projeto estaria em dissonância.
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Esse  questionamento  incorre  em  erro  ao  afirmar  que  a  matéria  já  estaria

corporificada em lei, o que não é verdade. Na realidade, o que já existe é o Decreto nº

42.505,  de  15/4/2002,  que  institui  as  formas  de  Registros  de  Bens  Culturais  de

Natureza Imaterial ou Intangível, que constituem patrimônio cultural de Minas Gerais.

No entanto, como já mencionado, a existência de decreto que versa sobre um tema

não afasta a possibilidade de edição de ato normativo primário sobre o mesmo tema.

No caso do projeto de lei em questão, busca-se instituir uma nova forma de registro,

em moldes similares às das formas já instituídas pelo referido decreto.

Ainda, de acordo com a referida entidade, o projeto estipula tempo insuficiente para

motivar a proteção como Patrimônio Vivo do Estado. Em lugar do lapso temporal de

20 anos, o Instituto sugere 75 anos, argumentando que este prazo é o recomendado

pelo Iphan para os procedimentos de registro.

Ora, o prazo de 75 anos recomendado pelo Iphan diz respeito somente à proteção

do patrimônio  linguístico nacional,  cujas  características  são muito  particulares  em

relação aos demais conjuntos de bens que integram o patrimônio cultural de natureza

imaterial  brasileiro.  Esse prazo não é mencionado nas publicações referentes aos

demais inventários e registros já realizados pelo Iphan.

O ICTMG sugere, também, que haja delimitação, no texto do projeto, do público

beneficiário dos mecanismos de proteção instituídos, de modo a restringir o âmbito da

proteção  a  “representantes  e  grupos  de  culturas  populares  tradicionais,  povos

indígenas e afro-brasileiros”.

A  despeito  de  reconhecermos,  como  anteriormente  ressaltado,  que  as

manifestações culturais associadas a camadas sociais populares ou grupos étnicos

excluídos foram deslegitimadas pelo Estado brasileiro, não podemos concordar com a

distinção proposta pelo ICTMG. Por ter como objeto a proteção do patrimônio cultural,

a lei deve idealizá-lo de forma extensiva, e não restritiva. Se é possível, por meio do

inventário  e  do  registro,  identificar  e  promover  os  responsáveis  pelas  diversas

manifestações culturais que constituem o Patrimônio Vivo do Estado, qual a razão de

se limitar os beneficiados? Não é prudente conceber os conceitos de cultura popular

e de cultura erudita como mutuamente excludentes, oposição essa que está na base

do elitismo que caracterizou as políticas culturais até muito recentemente no País.
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Além  disso,  os  bens  culturais  não  têm  valor  por  si  mesmos,  eles  devem  ser

valorizados e protegidos na medida em que são referência identitária para alguém,

para algum grupo social. Se delimitarmos os beneficiários, estamos fazendo com que

a  norma  não  atinja  novos  grupos  e  bens  que  potencialmente  possam  vir  a  ser

considerados relevantes para a cultura e a história de Minas Gerais. Por conseguinte,

não acatamos a sugestão proposta.

O Instituto Mestre Guiga também questiona o fato de a proposição em análise não

definir  o órgão responsável pelo registro e sugere que a atribuição seja do Iepha.

Afirma, ainda, que o Iepha não está devidamente estruturado para receber mais esse

encargo, já que há apenas um bem registrado desde a edição do Decreto nº 42.505,

de 2002.

Sobre a competência para decidir sobre o registro de bens, a Lei Delegada nº 170,

de  25/1/2007,  em  seu  art.  2º,  IV,  atribuiu  tal  função  ao  Conselho  Estadual  do

Patrimônio Cultural - Conep -, e o Iepha é o órgão executivo daquele colegiado. Com

relação à indicação do órgão responsável, são necessários alguns esclarecimentos

de  ordem  jurídico-constitucional.  A proteção  ao  patrimônio  histórico  e  cultural  no

Estado pode ser objeto de proposição de iniciativa parlamentar. No entanto, é papel

do legislador definir apenas as diretrizes a serem seguidas pelo administrador público

no exercício da atividade de registro dos bens culturais imateriais. A definição de qual

órgão realizará as atividades definidas pelo legislador é matéria de iniciativa exclusiva

do Chefe do Poder Executivo. Diante disso, o projeto em exame, ao não especificar

órgão  responsável,  evitou  incorrer  em  inconstitucionalidades  formais  por  vício  de

iniciativa - art. 66, inciso II, alíneas “e” e “f”, da Constituição Estadual - e em lesão ao

princípio da separação de Poderes.

O ICTMG também menciona a não previsão de auxílio financeiro direto aos grupos

e mestres como uma das omissões do projeto, auxílio esse que estaria presente na

legislação  de  outros  Estados.  Nesse  ponto,  o  Instituto  vocaliza  interesse  que  foi

registrado  por  outras  entidades  e  mestres  presentes  na  mencionada  audiência

pública.

Quanto ao que se refere à estipulação de auxílios pecuniários, na primeira parte

desse  parecer  já  estão  analisadas  as  razões  para  a  não  determinação  de
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remuneração  “a  priori”  para  as  pessoas  e  grupos  beneficiados  pelo  registro  do

patrimônio vivo em Minas Gerais. No entanto, entendemos que é possível ajustar a

proposição  nesse  aspecto,  sem  contradição  com  os  argumentos  anteriormente

proferidos.

A Lei  Estadual  nº  18.692,  de 30/12/2009,  do Governador  do  Estado,  uniformiza

critérios  para  a  transferência  gratuita  de  bens,  valores  e  benefícios  por  órgãos e

entidades  da  administração  nos  programas  sociais  que  especifica.  O  anexo  da

referida lei inclui o programa “Preservação do Patrimônio Cultural” entre aqueles que

poderão efetivar  tais  transferências,  observados  os critérios  ali  estabelecidos.  Por

conseguinte, diante da existência de previsão legal que possibilite a destinação de

recursos para pessoas naturais e jurídicas de direito público e privado ligadas às

manifestações da cultura popular com o objetivo de preservar os bens culturais de

natureza material e imaterial no Estado, conforme inciso XVI do Anexo da supracitada

lei, apresentamos a Emenda nº 1 ao projeto em epígrafe, de forma a promover a

integração das normas aplicáveis à matéria sob análise.

A Emenda nº 2 apresentada por esta Comissão tem, por sua vez, o objetivo de

tornar mais clara uma das finalidades do registro do Patrimônio Vivo - a preservação

dos  bens  culturais  de  Minas  Gerais.  No  que  se  refere  a  essa  preservação,  é

importante ressaltar que não há dicotomia entre o patrimônio material e o imaterial,

pois, qualquer que seja a natureza do bem cultural, sua relevância será definida em

razão dos sentidos e significados que os grupos sociais a ele atribuem.

Acerca  da  habilitação  de  grupos  para  o  registro  do  Patrimônio  Vivo,  o  Instituto

Mestre Guiga manifestou, por fim, temor de que a proposição em exame exigiria a

constituição formal dos grupos, ao invés de considerar suficiente a comprovação das

atividades  realizadas  por  eles.  A preocupação  do  ICTMG,  cumpre  ressaltar,  não

procede. A proposição menciona como habilitado ao registro o grupo constituído sob

qualquer forma associativa, independentemente de instituição formal nos termos da

lei  civil.  Isso  significa  que  o  grupo  que  cumprir  o  requisito  do  tempo  de  efetiva

existência e as demais condições estipuladas no projeto está apto a ser habilitado.

Para  que  não  reste  dúvida  sobre  esse  aspecto  da  habilitação,  apresentamos  a

Emenda nº 3,  para aperfeiçoar  a redação da alínea “a”  do inciso II  do art.  3º da
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proposição em tela.

Quanto à determinação de quem estaria apto a provocar a abertura do processo de

registro do Patrimônio Vivo, entendemos que é pertinente que a proposição permita a

ampliação do  rol  dos legitimados.  Entretanto,  a  forma adotada no já  mencionado

Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, e sugerida pelo ICTMG, que admite genericamente

qualquer postulante, não nos parece a mais adequada. Entendemos por bem elencar

órgãos e entidades, públicos e privados, com atuação prioritária na área de cultura

como  aptos  a  pleitear  o  registro  tendo  em  vista  que  a  efetiva  vivência  na  área

proporciona condições  mais  favoráveis  para  legitimar  o  pedido.  No  entanto,  se  a

operacionalização do registro do Patrimônio Vivo assim o determinar, o regulamento

poderá admitir novos legitimados. Esse é o teor da Emenda nº 4, que apresentamos.

No que  diz  respeito  aos  possíveis  benefícios  que  possam  ser  solicitados  pelos

grupos ou pessoas agraciados com o registro do Patrimônio Vivo ou com o título de

Mestre da Cultura Mineira nos programas de fomento e incentivo à cultura existentes

no Estado, o projeto está de acordo com o que estabelecem o art. 1º da Lei Estadual

de Incentivo à Cultura - Lei nº 17.615, de 4/7/2008 - e o art. 1º, incisos I e III da Lei nº

15.975, de 12/1/2006, que institui o Fundo Estadual de Cultura. Entretanto, os arts. 6º

e 7º da proposição em análise fazem uma distinção que não se coaduna com os

objetivos e finalidades propostos para a proteção do Patrimônio Vivo de Minas Gerais.

Para corrigir tal distinção, apresentamos a Emenda nº 5.

Conclusão

Em face dos argumentos expendidos, somos pela aprovação do Projeto de Lei no

832/2011, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 5, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Inclua-se onde convier:

Art.  …  -  Aplica-se  ao  patrimônio  vivo  do  Estado  de  Minas  Gerais  os  critérios

estabelecidos no inciso XVI do Anexo da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009,

referentes  à  transferência  gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  órgãos  e

entidades da administração pública estadual compreendidos no âmbito de programa

que tenha por objetivo a preservação do patrimônio cultural material e imaterial do

Estado.
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EMENDA Nº 2

Dê-se ao inciso II do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

II - preservar os bens imateriais do patrimônio cultural mineiro, bem como os bens

culturais materiais a eles associados.”.

EMENDA Nº 3

Dê-se à alínea “a” do inciso II do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º - (…)

II - (…)

a) “tiver sido constituído no Estado há mais de vinte anos, contados da data da

indicação, independentemente de sua instituição formal nos termos da lei civil.”.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º - São legitimados a pleitear a instauração, pelos órgãos competentes, do

processo de registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais:

I - os órgãos e entidades públicas da área cultural;

II - a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

III - os Municípios;

IV - as entidades civis com objetivo e atuação prioritariamente cultural.

Parágrafo único -  O regulamento poderá ampliar  o rol dos legitimados a que se

refere o 'caput' deste artigo.”.

EMENDA Nº 5

Dê-se aos arts. 6º e 7º a seguinte redação:

“Art. 6º - A pessoa natural ou grupo que, nos termos desta lei, obtiver o registro do

Patrimônio  Vivo  poderá  solicitar  incentivos  ao  órgão  competente  do  Estado,  com

vistas à manutenção das atividades culturais que tenham justificado o registro.

Parágrafo  único  -  Os  programas  de  fomento  e  incentivo  à  cultura  do  Estado

definirão critérios específicos para a análise de projetos culturais apresentados por

pessoa natural ou grupo a que se refere o “caput”.

Art. 7º - À pessoa natural que obtiver o registro de Patrimônio Vivo do Estado de

Minas Gerais será concedido o título de Mestre da Cultura Mineira.”.
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Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Elismar Prado, Presidente e relator - Rômulo Veneroso - Luzia Ferreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.188/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.169/2010, “obriga a inserção de mensagem

informativa nos rótulos ou embalagens dos produtos cariogênicos”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Compete, preliminarmente, a esta Comissão o exame dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende que,  nos rótulos  ou nas embalagens dos produtos

cariogênicos  fabricados  ou  comercializados  no  Estado,  conste  visivelmente  a

informação de que esses produtos contêm substâncias que causam cáries.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

4.169/2010, que deu origem à proposição em estudo, esta Comissão concluiu pela

antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  da  proposição.  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:

“Passamos  à  análise  da  proposição.  Sob  o  prisma  jurídico-constitucional,  a  Lei

Federal nº 9.782, de 26/1/99, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária –

SNVS – e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –, dispõe, em seu

art. 2º, inciso III, que compete à União, no âmbito do SNVS, normatizar, controlar e

fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde da população.

Determina, ainda, no seu art. 7º, que compete à Anvisa proceder à implementação e à

execução do disposto no mencionado inciso.



1242
____________________________________________________________________________

Consoante o art. 2º do Regulamento da Anvisa, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de

16/4/99, a agência tem por finalidade promover a proteção da saúde da população

por  meio  do  controle  sanitário  da  produção  e  da  comercialização  de  produtos  e

serviços submetidos à vigilância sanitária, incumbindo-lhe, respeitada a legislação em

vigor,  regulamentar,  controlar  e fiscalizar os produtos e os  serviços que envolvam

risco à saúde pública.

No  uso  de  sua  competência,  a  Anvisa  editou  a  Resolução  RDC  nº  360,  de

23/12/2003,  que  aprova  Regulamento  Técnico  sobre  Rotulagem  Nutricional  de

Alimentos Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional. O art. 2º dispõe

que, no rótulo, deve ser informado o valor energético e devem ser especificados os

nutrientes presentes no alimento, como carboidratos, proteínas, etc. O consumidor já

é, portanto, informado sobre as propriedades nutricionais dos alimentos rotulados.

Ademais, a medida preconizada no projeto em exame - fazer constar, nos rótulos ou

nas embalagens dos produtos cariogênicos fabricados ou comercializados no Estado,

a  informação  de  que  contêm  substâncias  que  causam  cáries  -  não  se  mostra

possível,  uma  vez  que  dificulta  sobremaneira  o  comércio  interestadual.  O

estabelecimento  de  regras  de  tal  natureza  só  poderia  ser  feito  por  meio  de  uma

norma nacional, para evitar distorções na distribuição de produtos em todo o território

nacional. Assim vêm decidindo os tribunais superiores.

Ressaltamos a decisão proferida nesse sentido pela excelsa Corte no julgamento

da ADI 910/RJ-Rio de Janeiro, em 20/8/2003:

‘Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Obrigatoriedade de informações em

embalagens  de  bebidas.  Comércio  interestadual  e  internacional.  Existência  de

legislação federal. Atuação residual do Estado-membro. Impossibilidade. Ofensa ao

artigo 24, V, da CF/88. Artigo 2º da Lei Estadual 2.089/93. Fixação de competência

para regulamentar a matéria. Simetria ao modelo federal. Competência privativa do

Governador  do  Estado.  1.  Rótulos  de  bebidas.  Obrigatoriedade  de  informações.

Existência de normas federais em vigor que fixam os dados e informações que devem

constar dos rótulos de bebidas fabricadas ou comercializadas no território nacional.

Impossibilidade de atuação residual do Estado-membro. Afronta ao artigo 24, V, da

Constituição Federal. Precedentes. 2. Delegação de competência. Inobservância do
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artigo 84, IV, da Carta Federal. Por simetria ao modelo federal, compete apenas ao

Chefe  do  Poder Executivo  estadual  a expedição de decretos  e  regulamentos que

garantam a fiel  execução das leis.  3.  Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada

procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 2089, de 12 de fevereiro de

1993, do Estado do Rio de Janeiro’.

Quanto  à  eficácia  da  medida  pretendida  e  à  viabilidade  de  sua  implantação,

teceremos alguns comentários.

A cárie é uma doença infecciosa causada pela associação de vários fatores, como

presença de flora bacteriana, dieta alimentar cariogênica, higiene oral inadequada,

hereditariedade,  exposição  ao  flúor  e  outros  fatores  socioculturais.  A patologia  é

altamente  influenciada  pela  dieta,  sendo  fatores  determinantes  para  seu

aparecimento  o  tipo  de  alimentos  consumidos,  o  tempo  de  permanência  dos

alimentos na cavidade oral e a frequência de ingestão de alimentos. Assim, uma ação

muito eficaz no combate ao aparecimento das lesões cariosas é a escovação dos

dentes após a ingestão de alimentos.

Como se  vê,  a  cárie  é  uma doença  causada  por  fatores  diversos  e  deve  ser

prevenida por meio da adoção de hábitos alimentares saudáveis e de higiene bucal

adequadamente  feita.  Normalmente  realizadas  pelos  profissionais  da  área

odontológica, as ações de promoção da saúde oral podem ser complementadas por

campanhas visando a orientar a população para a prevenção da doença.

É  importante  mencionar  que  o  Ministério  da  Saúde  criou,  em  2004,  a  Política

Nacional  de  Saúde  Bucal,  denominada  Brasil  Sorridente,  a  qual  tem,  entre  suas

propostas, ações de prevenção e promoção da saúde bucal.  Podemos citar  como

principais  linhas de ação da política mencionada a adição de flúor  a estações de

tratamento de água para abastecimento público e a reorganização da atenção básica

à saúde, com a inclusão de profissionais de saúde bucal na estratégia de Saúde da

Família, do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assim sendo, o projeto em estudo não tem como prosperar nesta Casa Legislativa,

tendo em vista que a Anvisa já tratou da matéria, por ser de sua competência e pelo

fato  de  ser  a  medida  pretendida  ineficaz,  já  que  fatores  diversos  –  e  não

exclusivamente o consumo de produtos cariogênicos - são causadores da doença”.
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Por fim, informamos que, em resposta ao pedido de diligência aprovado por esta

Comissão,  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  manifestou-se  favoravelmente  ao

projeto,  tendo afirmado que a  “doença cárie é multifatorial,  sendo as substâncias

cariogênicas apenas um destes fatores determinantes”. Sugeriu, então, a alteração

da  mensagem  informativa  para  “este  produto  contém  substâncias  que  podem

provocar  cáries”.  No  entanto,  as  informações  prestadas  não  sanam  os  vícios

apontados.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.188/2011.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco - Bruno

Siqueira - André Quintão - Gustavo Valadares - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.253/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.423/2008,  “dispõe sobre  a  exposição

comercial,  proibição  da  venda  e  utilização  em  estabelecimentos  de  ensino,  da

substância soda cáustica, seus similares, e de todos os demais produtos classificados

como nocivos à saúde”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame estabelece  que produtos  contendo soda cáustica  bem

como outros  produtos  classificados  como  potencialmente  nocivos  à  saúde  sejam
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posicionados fora do alcance das crianças nos estabelecimentos comerciais.

Nos  termos  do  parágrafo  único  do  art.  1º  do  projeto,  consideram-se  produtos

potencialmente  nocivos  à  saúde  aqueles  em  cuja  embalagem  ou  rótulo  conste

advertência sobre a nocividade do seu uso, da sua ingestão, aplicação, inalação ou

aspiração.

O art. 2º do projeto, por sua vez, proíbe a venda desses produtos a menores de 14

anos,  e  o  art.  3º  veda  a  sua  utilização  em  estabelecimentos  de  ensino  infantil,

fundamental e médio.

Registre-se,  inicialmente,  que  proposição  de  idêntico  teor  tramitou  nesta  Casa

Legislativa no ano de 2008, sob a forma do Projeto de Lei nº 2.423, ocasião em que a

matéria recebeu desta Comissão parecer pela inconstitucionalidade. Não obstante, ao

refletir novamente sobre o tema, vislumbramos outros aspectos de natureza jurídica

que devem ser mencionados.

Com efeito, possui o Estado competência concorrente para tratar sobre proteção à

saúde  e  direito  do  consumidor,  conforme  dispõe  o  art.  24,  incisos  VII  e  XII,  da

Constituição Federal.

A esse respeito vale citar a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de

Inconstitucionalidade  nº  2730/SC,  na  qual  esse  colendo  Tribunal  considerou

constitucional lei do Estado de Santa Catarina que determinava que supermercados e

hipermercados concentrassem em um mesmo local ou gôndola todos os produtos

alimentícios elaborados sem a utilização de glúten. De acordo com a decisão “a forma

de apresentação dos produtos elaborados sem a utilização de glúten está relacionada

com a competência concorrente do Estado para legislar sobre consumo, proteção e

defesa da saúde”.

A  propósito,  dispõe  o  art.  6º,  inciso  I,  da  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11/9/90,

denominada Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que são direitos básicos

do consumidor: “a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados

por  práticas  no  fornecimento  de  produtos  e  serviços  considerados  perigosos  ou

nocivos”.

Ademais,  o  art.  9º  do  referido  Código  prevê  que  “o  fornecedor  de  produtos  e

serviços potencialmente nocivos ou perigosos a saúde ou segurança deverá informar,
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de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade, ou periculosidade,

sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto”.

Todavia,  é  preciso  apontar  que  a  proposição  em  exame  apresenta  problemas

conceituais,  na  medida  em  que,  inicialmente,  indica  regras  precisas  sobre

determinado produto - a soda cáustica -, e, a seguir, generaliza as suas proibições

para qualquer substância potencialmente nociva à saúde. Tal previsão, além de tornar

imprecisa  a  abrangência  da  lei,  causaria  um  problema  de  ordem  prática,  pois

restariam  poucos  produtos  de  limpeza  a  serem  colocados  nas  prateleiras  dos

estabelecimentos comerciais. Afinal, todos os produtos de limpeza, como detergente

e desinfetante,  por  exemplo,  trazem no rótulo  a  informação de que sua ingestão

coloca em risco a saúde da pessoa.

Por  seu turno,  o art.  3º  do projeto determina que tais  produtos não podem ser

utilizados nas escolas, medida que não nos parece razoável.

Conclusão

Em vista das razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.253/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  exposição  comercial  da  substância  soda  cáustica  e  de  seus

similares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A exposição para comercialização da substância denominada soda cáustica

e de seus similares será efetuada de forma que seu posicionamento fique fora do

alcance de crianças.

Art.  2º  Os  infratores  das  disposições  desta  lei  ficam  sujeitos  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 Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon Franco  -  Bruno

Siqueira - Gustavo Valadares - Rosângela Reis - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.354/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Durval Ângelo, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.931/2007, “dispõe sobre o pagamento mensal

às organizações da sociedade civil conveniadas ao Estado, para prestação de serviço

na área de direitos humanos”.

Publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que, em

exame  preliminar,  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da

matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende disciplinar o repasse de recursos às organizações da

sociedade civil  conveniadas com o  Estado para  prestação de serviço  na área de

direitos humanos, exigindo que este seja realizado até o terceiro dia útil de cada mês.

Conforme consta na justificação do projeto, a adoção das medidas propostas tem o

objetivo de otimizar a rotina administrativa dessas entidades, que muitas vezes têm

dificuldade  para  pagar  suas  despesas;  notadamente,  os  salários  dos  seus

funcionários, que deve ser quitado até o quinto dia útil de cada mês, segundo dispõe

a legislação trabalhista.

A Comissão de Constituição e Justiça desta Assembleia Legislativa concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.354/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, por ela apresentado.

O substitutivo pretende que a matéria objeto da proposição seja veiculada por meio

de alteração de ato normativo já existente que versa sobre o assunto, qual seja o § 1º

do art. 13 da Lei Estadual nº 14.870, de 16/12/2003. Além disso, o substitutivo propõe

que a norma seja aplicada não apenas às entidades que atuam na área de direitos

humanos,  como  também  às  Oscips  que  desenvolvem  trabalhos  significativos  no

segmento da educação, da saúde, do combate à pobreza, entre outros.

Em  que  pese  a  manifestação  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  desta
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Assembleia Legislativa, observamos que a proposta, na forma como foi apresentada,

caso  aprovada,  acabará  por  gerar  efeitos  indesejáveis  e  problemáticos  para  o

interesse público.

Inicialmente há que se destacar que a proposição restringirá, consideravelmente, a

autonomia do Poder Executivo no que tange à utilização dos convênios e termos de

parceria como estratégia para a gestão pública.

Os convênios e termos de parceria são instrumentos por meio dos quais o poder

público e as entidades privadas podem colaborar entre si, visando ao alcance de um

objetivo ou interesse comum.

Conforme esclarece Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro,  “os  entes  conveniados  têm

objetivos institucionais comuns e se reúnem, por meio do convênio, para alcançá-los;

por exemplo, uma universidade pública - cujo objetivo é o ensino, a pesquisa e a

prestação de serviços à comunidade - celebra convênio com outra entidade, pública

ou privada,  para realizar  um estudo,  um projeto,  de interesse de ambas,  ou para

prestar serviços de competência comum a terceiros; é o que ocorre com os convênios

celebrados entre Estados e entidades particulares tendo por objeto a prestação de

serviços  de  saúde ou educação”  (Parcerias  na  Administração  Pública,  6a  edição,

editora Atlas, 2008, pag. 230).

A decisão pela utilização ou não desses instrumentos de colaboração pelo poder

público,  assim  como  a  definição  da  sua  forma  e  do  seu  conteúdo,  é  atividade

estritamente  discricionária  do  Chefe  do  Poder  Executivo.  Vale  lembrar  que,  nos

termos  do  art.  90,  XVI,  da  Constituição  Estadual,  compete  privativamente  ao

Governador do Estado celebrar convênio com entidades de direito público ou privado.

Por meio de um juízo de conveniência e oportunidade, o Poder Executivo elabora

os planos de trabalho e os termos de parceria com as cláusulas que estabelecem as

condições  que  melhor  atendam  ao  interesse  público.  Entre  essas  cláusulas

encontram-se as  que  estabelecem as  etapas  ou  fases  de  execução,  o  plano  de

aplicação dos recursos financeiros e o cronograma de desembolso (art. 116, III, IV e

V, da Lei nº 8.666, de 1993).

Na medida em que a lei restringe o poder do Chefe do Executivo de, dentro do caso

concreto, analisar qual é a melhor forma de definição do cronograma de desembolso
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dos  recursos,  há  uma  evidente  restrição  da  sua  autonomia  administrativa,

inviabilizando a tomada de decisões que melhor atendam ao interesse público. Essa

restrição não nos parece razoável, uma vez que, em várias circunstâncias da rotina

administrativa,  o  atendimento  ao  interesse  público  justifica  que  o  desembolso

financeiro ocorra em período posterior ao terceiro dia útil de cada mês.

Basta  imaginar,  por  exemplo,  os  casos  de  convênios  ou  termos  de  parceria

celebrados pelo Estado que são subsidiados por recursos repassados pela União.

Muitas vezes tais recursos federais não chegam aos cofres estaduais até o terceiro

dia útil  do mês. Nessa situação,  em razão da previsão contida na proposição ora

analisada, o Chefe do Poder Executivo ficaria impedido de utilizar os convênios e

termos de parceria para o atendimento daquela finalidade pública específica.

Além disso, estrategicamente, para que a administração pública tenha tempo hábil

para a apreciação da prestação de contas antes do desembolso financeiro, realizando

as glosas dos valores indevidamente aplicados no mês anterior, pode ser de extrema

relevância a fixação da data do repasse dos recursos para a entidade conveniada em

período posterior ao terceiro dia útil do mês, sob pena de inviabilizar essa análise

prévia (fiscalização) e o próprio funcionamento da máquina administrativa.

Nesse sentido, é importante lembrar que a Lei nº 8.666, de 1993, assim estabelece

em seu art. 116:

“Art.  116.  Aplicam-se as  disposições  desta  Lei,  no  que  couber,  aos  convênios,

acordos,  ajustes  e  outros  instrumentos  congêneres  celebrados  por  órgãos  e

entidades da Administração.

(...)

§ 3º As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano

de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas

até o saneamento das impropriedades ocorrentes:

I  - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela

anteriormente  recebida,  na  forma  da  legislação  aplicável,  inclusive  mediante

procedimentos  de  fiscalização  local,  realizados  periodicamente  pela  entidade  ou

órgão  descentralizador  dos  recursos  ou  pelo  órgão  competente  do  sistema  de

controle interno da Administração Pública”.
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Como se sabe, o Estado possui inúmeros contratos, convênios e termos de parceria

celebrados com entes públicos e privados. A programação dos pagamentos por parte

do órgão público leva em conta esses vários compromissos assumidos, bem como a

disponibilidade  dos  recursos  orçamentários  e  a  existência  de  tempo  hábil  para

fiscalização da execução. Frise-se que alguns objetos de convênios e parcerias são

bastante complexos  e  exigem um prazo considerável  para  a  fiscalização local  do

cumprimento do plano de trabalho.

Tendo em  vista  que  o  projeto  de  lei  em  exame exige  que  os  pagamentos  dos

convênios e termos de parceria ocorram até o terceiro dia útil de cada mês, todo esse

planejamento feito pelos órgãos do Poder Executivo de disponibilidade de recursos e

fiscalização  da  execução  dos  contratos,  convênios  e  parcerias  poderá  ser

prejudicado.

A proposição em questão também não se coaduna com o princípio da supremacia

do interesse público sobre o privado. A administração pública, em razão de sempre

atuar na busca do alcance do interesse público, recebeu do ordenamento jurídico

várias prerrogativas a serem utilizadas em suas relações com os particulares.

Uma  das  facetas  do  referido  princípio  é  exatamente  a  prerrogativa  legalmente

conferida à administração pública de estabelecer unilateralmente as cláusulas dos

contratos,  convênios  e  termos  de  parcerias  que  irão  ser  celebrados  com  os

particulares. Isso porque o alcance do interesse público não pode ficar à mercê dos

interesses  particulares,  uma  vez  que,  se  a  administração  pública  pudesse  ficar

submetida às cláusulas impostas pelos particulares, o alcance do interesse público

poderia ser prejudicado.

Entretanto, a proposição contraria o referido princípio, ao restringir a prerrogativa

legalmente  assegurada  ao  poder  público  de  estabelecer  previamente  em  seus

instrumentos negociais  (convênios e termos de parceria)  as cláusulas necessárias

para o alcance e a preservação do interesse da coletividade, de forma a não ceder ao

interesse particular.

Na  medida  em  que  o  poder  público  não  mais  poderá  definir  o  prazo  para  o

desembolso financeiro, cedendo a interesses de entidades privadas, ainda que de

relevante interesse social, certamente, em determinadas circunstâncias, o interesse
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público poderá ser prejudicado.

Há ainda que ressaltar que essa restrição da autonomia do Poder Executivo quanto

à definição das datas dos repasses acabará por gerar efeito contrário ao pretendido

pela proposição.

Na justificação da proposta, apresenta-se como seu objetivo trazer maior segurança

para  as  entidades  conveniadas,  especialmente  para  que  possam  cumprir  seus

compromissos financeiros dentro dos prazos contratuais e legais, o que fortaleceria o

referido setor.

Contudo,  com  a  restrição  da  autonomia  do  Poder  Executivo  na  definição  do

cronograma de desembolso financeiro, a tendência certamente será a redução da

utilização dos convênios e termos de parceria para o alcance dos objetivos públicos

em razão de inviabilidade do seu atendimento ou por atrapalhar todo o planejamento

do órgão.

Tal  regra  certamente  reduzirá  a  opção  do  gestor  público  de  se  valer  dos

instrumentos de colaboração com a iniciativa privada para o alcance dos interesses

públicos e fará com que o poder público opte pela execução direta dos serviços por

meio da celebração de contratos administrativos com empresas privadas, já que esse

instrumento  contratual  não  teria  a  mesma  restrição  de  datas  para  desembolsos

financeiros que ora se pretende implementar.

Com a redução do número de convênios e termos de parceria, a arrecadação das

entidades privadas sem finalidade lucrativa reduzirá sobremaneira, podendo gerar até

a inviabilidade da sua manutenção.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.354/2011.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Romel Anízio -

Duarte Bechir - Ivair Nogueira - Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.042/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a
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exposição  de  armas  de  fogo  e  munições  nos  estabelecimentos  comerciais  do

Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  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

A proposição em comento  proíbe os estabelecimentos comerciais  do Estado de

fazer exposição direta de armas de fogo e munições, o que abarca a exibição em

vitrines, prateleiras, balcões e outros meios. O projeto estabelece que as armas e

munições  disponibilizadas  para  venda  serão  alocadas  em  local  reservado  dentro

desses  estabelecimentos,  separadamente  dos  demais  produtos,  isolando-se  o

ambiente utilizado para essa finalidade.

Determina ainda que tais estabelecimentos deverão identificar os consumidores que

adentrarem os espaços destinados à exibição de armas de fogo, sendo que o registro

deverá ficar arquivado por um período mínimo de três anos. Além disso, o projeto

torna obrigatória a instalação de câmeras de vídeo nos espaços reservados para a

exposição desses instrumentos, mediante aviso de filmagem.

Finalmente,  a proposição veda a entrada de menores de 25 anos nos espaços

reservados, ressalvadas as autoridades previstas nos incisos I, II, III, V, VI, VII e X do

art. 6º da Lei Federal nº 10.826, de 2003 (integrantes das Forças Armadas, da Polícia

Federal,  da  Polícia  Militar,  da  Polícia  Civil  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar,

integrantes das Guardas Municipais, agentes da Agência Brasileira de Inteligência,

Auditores da Receita Federal, etc.)

Inicialmente, gostaríamos de chamar a atenção para o fato de que o projeto, ao

restringir a exposição de armas de fogo e munições nos estabelecimentos comerciais,

pode  levar  o  intérprete  ao  raciocínio,  a  nosso ver  equivocado,  de  que  a  matéria

invade a esfera de competência privativa da União para legislar sobre material bélico,
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com fulcro no art.  21, VI, da Constituição da República. Entretanto, esse ponto de

vista  deve  ser  afastado,  uma  vez  que  o  projeto  não  contém  regras  atinentes  a

registro, fabricação, porte de arma ou requisitos para a obtenção de armas de fogo e

munições,  assunto  disciplinado  na  Lei  Federal  nº  10.826,  de  2003,  popularmente

conhecida  como  Estatuto  do  Desarmamento.  Esta  lei,  que  instituiu  o  Sistema

Nacional  de  Armas -  Sinarm -  no  âmbito  do  Ministério  da Justiça,  contém regras

específicas sobre registro, porte e classificação das armas de fogo, bem como sobre

a tipificação de crimes, entre outras disposições. Além disso, a proposição não veda a

comercialização desses produtos - e nem poderia fazê-lo -,  sob pena de invadir a

esfera legislativa privativa da União para o tratamento da matéria.

Por outro lado, o projeto não versa sobre direito penal, visto que não tipifica crimes

ou contravenções nem prevê penalidades decorrentes de comportamento irregular

em  face  desse  ramo  do  direito  público.  Aliás,  é  cediço,  no  sistema  federativo

brasileiro,  que  a  tipificação  de  delitos  e  contravenções  só  pode  ser  objeto  de

legislação federal, a teor do que dispõe o art. 22, I, da Constituição Federal.

A rigor, o projeto em análise apenas restringe a exibição direta de armas de fogo

nos estabelecimentos comerciais do Estado, condicionando essa exposição a local

reservado, no intuito de proteger a segurança pública, que é dever do Estado e direito

e responsabilidade de todos, nos termos do “caput”  do art.  136 da Carta mineira.

Nessa  linha  de  raciocínio,  parece-nos  claro  que  a  finalidade  por  excelência  da

proposição é defender o cidadão e a sociedade, pois a exibição indiscriminada de

armas e munições pode despertar o interesse de jovens e adolescentes na aquisição

desses produtos, transformando-os em potenciais  delinquentes, principalmente em

razão de sua imaturidade. Nesse ponto, é oportuno assinalar que o art. 10, VI, da

mencionada  Carta  Política  prevê,  explicitamente,  a  competência  do  Estado  para

“manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do

patrimônio”.

A nosso ver,  quanto menos intensa for  a exibição de tais equipamentos, menos

interesse desperta nas pessoas, fato que pode interferir, indiretamente, na redução da

criminalidade, especialmente no atual contexto de tragédias e crimes bárbaros que

vêm amedrontando o cidadão e preocupando os órgãos encarregados da segurança
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pública.  Portanto,  questões  afetas  à  defesa  da  sociedade,  por  si  só,  servem  de

fundamento à constitucionalidade da proposição.

Ressalte-se ainda que o projeto guarda certa afinidade com outro tema que se

encarta na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal, a saber produção e consumo, nos termos do art. 24, V, da Constituição da

República. Nesse caso, cabe à União tão somente a elaboração de normas gerais,

que  são  regras  principiológicas  vinculantes  para  os  demais  entes  da  Federação,

cabendo aos Estados a elaboração de normas  específicas  que atendam às suas

peculiaridades.  Essas  normas  variam  de  acordo  com  as  necessidades  e

conveniências de cada unidade federada, desde que não contrariem os parâmetros

emanados da União. Assim, nada impede que o Estado de Minas Gerais, no exercício

de sua autonomia constitucional, opte por restringir a exposição de armas de fogo e

munições,  contanto  que  não invada o domínio  normativo  federal  nem contrarie  o

Estatuto do Desarmamento. Aqui, cabe trazer à colação decisão do Supremo Tribunal

Federal no julgamento da ADI 2.730-SC, que questionava a constitucionalidade da Lei

nº 12.385, de 2002, de Santa Catarina, a qual determina, entre outras disposições,

que os supermercados e hipermercados concentrem em um mesmo local ou gôndola

todos os produtos alimentícios elaborados sem a utilização de glúten. Nesse caso, a

Suprema  Corte,  seguindo  o  voto  da  Ministra  Carmen  Lúcia,  relatora  da  matéria,

entendeu  que  a  forma  de  apresentação  dos  produtos  está  relacionada  com  a

competência concorrente do Estado para legislar sobre consumo, proteção e defesa

da saúde. O mesmo argumento pode ser utilizado para o exame da proposição em

comento, pois esta também cuida de espaço reservado à exibição de determinados

produtos, ainda que se trate de armas e munições.

Não obstante a fidelidade do projeto ao ordenamento jurídico vigente, entendemos

que o art. 5º, que veda a entrada de menores de 25 anos nos espaços reservados,

não tem fundamento jurídico, pois estabelece exigência desarrazoada. Isso porque o

simples  acesso  ao  local  reservado  à  exibição  dessas  armas  não  implica,

necessariamente, aquisição dos produtos. A nosso ver, qualquer pessoa maior de 18

anos poderá adentrar esses recintos, pois,  sob o ponto de vista legal,  trata-se de

indivíduo que já adquiriu a maioridade civil e penal. Situação diferente ocorre quanto
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à aquisição efetiva da arma de fogo, caso em que a lei poderá impor restrições mais

severas, a bem do interesse público e da segurança da sociedade. Nesse caso, a

fixação de idade mínima de 25 anos para a compra do produto já consta no art. 28 da

referida  Lei  Federal  nº  10.826,  modificada  pela  Lei  nº  11.706,  de  2008,  com  as

exceções nela previstas, não podendo o Estado membro ingressar nessa seara.

Dessa forma, propomos a supressão do art. 5º do projeto.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.042/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 5º do projeto.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Bruno Siqueira,  relator - Luiz Henrique -  Gustavo

Valadares - Rosângela Reis - Glaycon Franco - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.282/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Sebastião Costa, o projeto em epígrafe dispõe sobre o

Sistema Estadual de Educação a Distância e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/8/2011, foi  a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  de  Cultura  e  de  Ciência  e

Tecnologia.

Incumbe a esta Comissão examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Preliminarmente,  cabe  observar  que  o  Projeto  de  Lei  nº  2.282/2011  apresenta

formato similar ao da Lei Federal nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional, e ao Decreto nº 5.622, de 2005, que regulamenta o art.

80 da referida lei.

Assim,  reproduz,  em  grande  parte  de  seus  dispositivos,  o  conteúdo  da  lei  e,
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sobretudo,  do  decreto  que a  regulamenta.  Não obstante  tal  fato,  esta  Comissão,

quando do exame do Projeto de  Lei  nº  617/2007,  ressaltou  que,  embora  medida

dessa  natureza  não  represente  significativa  alteração  da  ordem  legal,  assegura

coerência à ordem normativa, como ocorre, por exemplo, quando a Constituição do

Estado reproduz comandos da Constituição Federal nas matérias em que não poderia

dispor  de  forma  diferente.  O  mesmo se  dá  com  o  projeto  em  exame diante  da

mencionada  regulamentação  federal,  que  estabelece  normas  gerais  relativas  à

educação a distância.

A  seguir,  passamos  ao  exame  do  projeto  à  luz  do  ordenamento  jurídico-

constitucional.

A Lei Fundamental insere o tema da educação entre as matérias de competência

legislativa concorrente da União e dos Estados, conforme dispõe o seu art. 24, IX. No

art.  22,  XXIV,  assegura  ao  Poder  Central,  privativamente,  a  competência  para

estabelecer as diretrizes da educação nacional. E, nos arts. 205 a 214, condensa a

maior parte das disposições relacionadas à educação como direitos subjetivos dos

cidadãos, deveres do Estado e da família, princípios do ensino pedagógico e normas

voltadas para a organização do sistema nacional de educação.

Portanto, de plano, percebe-se a limitação de conteúdo da competência legislativa

dos Estados membros para  tratar  do assunto,  uma vez que deverão respeitar  as

normas estabelecidas pela União, ou seja, o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional, do Poder Central, e na Lei Federal nº 9.795, de 1999, que dispõe

sobre a educação ambiental, institui a política nacional de educação ambiental e dá

outras providências.

Assim,  de início,  convém registrar  que seria  mais  adequado,  em vez de  dispor

sobre  “sistema  estadual  da  educação”,  “estabelecer  normas  sobre  educação  a

distância”, em vista da inexistência de um sistema desse tipo no nível estadual.

O art. 1º do projeto conceitua educação a distância. O art. 2º trata da organização

dos  cursos  ministrados  sob  a  forma  de  educação  a  distância,  não  encontrando

correspondente  na  legislação  federal.  Como  são  dispositivos  enunciativos,  que

estabelecem  conceitos  e  termos  mais  gerais,  não  encontramos  óbices  a  sua

manutenção.
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De outro lado, o art. 3º, que especifica os níveis e modalidades educacionais em

que a educação a distância poderá ser ofertada, reproduz previsão contida no art. 2º

do  Decreto  nº  5.622,  de  2006,  com  as  devidas  adaptações.  Deve  ser  retirada,

contudo, a alínea “c” , tendo em vista que, nos termos do art. 11 e do art. 10, § 7º, do

Decreto nº 5.622, de 2005, a regulação do ensino superior é de competência federal.

A estrutura física do ensino à distância (art. 4º) não está em perfeita sintonia com as

determinações  contidas  no  Decreto  nº  5.622.  Como  os  critérios  se  encontram

disciplinados  nos  arts.  10  e  12  do  referido  decreto,  não  vemos  necessidade  de

simplesmente reproduzir o conteúdo já disciplinado.

No que diz respeito à autorização de educação a distância exclusivamente para a

complementação de aprendizagem e para o atendimento de situações emergenciais

(art. 5º), ressaltamos que o projeto, nesse ponto, segue as diretrizes previstas no art.

30 do Decreto nº 5.622.

O art.  6º  trata dos referenciais  de qualidade para pautar  os  cursos à distância.

Trata-se de matéria compreendida na competência normativa estadual, observadas

as normas nacionais, nos termos do art. 11, “caput”, do Decreto 5.622, de 2005, razão

pela qual pode ser mantido.

Em sequência,  o art.  7º  diz respeito à avaliação de desempenho do estudante.

Deixa,  porém, de fazer referência expressa ao fato de que a avaliação se realiza

mediante  o  cumprimento  de  atividades  programadas  e  a  realização  de  exames

presenciais, conforme previsto no art. 4º, incisos I e II, do Decreto nº 5.622, de 2005.

O substitutivo apresentado no final deste parecer faz a necessária complementação.

O art. 8º, “caput” e § 1º, reproduz o conteúdo do art. 5º do Decreto 5.622, de 2005.

O  §  2º,  porém,  traz  inovação,  estatuindo  que  a  emissão  dos  certificados  que

especifica só poderá ser feita por instituições de ensino devidamente credenciadas e

relativamente  a  cursos  devidamente  autorizados  pelo  Conselho  Estadual  de

Educação.  Essa  diferença  em  relação  ao  modelo  federal  não  é,  contudo,

problemática, tendo em vista que apenas explicita obrigação que decorre do sistema.

O  art.  9º  impõe  à  sede  da  instituição  de  ensino  credenciada  para  a  oferta  de

educação a distância a obrigação de expedir históricos e certificados de conclusão de

curso, cabendo-lhe garantir os registros das avaliações dos alunos. Entendemos que
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essa regra é desnecessária, por constituir obrigação básica do prestador do serviço.

Em relação ao sistema de avaliação previsto no art. 10 do projeto, esclarecemos

que o § 1º do dispositivo em comento está em sintonia com o disposto no art. 3º, § 2º,

do Decreto nº 5.622, de 2005.

O art. 11 do projeto está em sintonia com o art. 27 do referido decreto, indo este

mais além. Já o artigo seguinte, na mesma linha, pode permanecer na íntegra. Ainda

que não encontre correspondente na legislação nacional, não constitui propriamente

uma inovação.

Quanto  às  regras  sobre  a  publicidade  dos  serviços  de  educação  a  distância

previstas no art. 13, consideramos que trata de matéria já disciplinada nos arts. 8º e

33 do Decreto 5.622, cujas sanções buscam resguardar a aplicação do princípio do

contraditório.

As regras sobre convênios e acordos de cooperação (art. 14) podem ser mantidas

em vista das prerrogativas estabelecidas pelo art. 6º do Decreto nº 5.622, de 2005,

para o sistema estadual.

A seguir, o art. 15 reproduz o conteúdo do art. 3º, § 2º, do Decreto 5.622, de 2005.

Para  facilitar  a  clareza  e  favorecer  a  aplicação  do  texto,  optamos  por  sua

manutenção. O mesmo fizemos em relação ao art. 16, tendo em vista que, embora

não reproduza exatamente o conteúdo do art. 19 do decreto já mencionado, não o

contradiz.

Adicionalmente, o art. 17 do projeto foi suprimido, uma vez que a matéria foi tratada

de maneira exaustiva pelo art. 8º do Decreto 5.622, de 2005.

Tendo em vista o princípio da separação de Poderes, foi suprimido dispositivo que

estabelece prazo para a regulamentação da lei pelo Poder Executivo.

A fim  de  colher  subsídios  para  a  análise  da  matéria,  foi  o  projeto  baixado em

diligência  à  Secretaria  de  Estado de Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior,  bem

como ao  Conselho  Estadual  de  Educação.  A primeira  manifestou-se,  no  que  diz

respeito à matéria afeta à sua competência, pela inclusão da educação superior na

oferta de educação a distância, abrangendo os cursos e programas sequenciais, de

graduação, de especialização, de mestrado e de doutorado. Todavia, essa sugestão

encontra óbices jurídicos a sua aprovação, considerando-se os termos do art.  10,
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“caput” § 7º, do Decreto nº 5.622, de 2005, os quais estabelecem que:

“Art.10 - Compete ao Ministério da Educação promover os atos de credenciamento

de instituições para oferta de cursos e programas a distância para educação superior.

(…)

§ 7º - As instituições de educação superior integrantes dos sistemas estaduais que

pretenderem  oferecer  cursos  superiores  a  distância  devem  ser  previamente

credenciadas  pelo  sistema federal,  informando  os  polos  de  apoio  presencial  que

integrarão  sua  estrutura,  com  a  demonstração  de  suficiência  da  estrutura  física,

tecnológica e de recursos humanos” (dispositivo incluído pelo Decreto nº 6.303, de

2007).

De outro lado, a autorização para credenciamento de instituições para oferta de

cursos de educação a distância está restrita  às  hipóteses previstas  no art.  11 do

Decreto 5.622, de 2005. Entre eles, não se encontra a educação superior. Confira-se:

“Art.11 -  Compete às autoridades dos sistemas de ensino estadual  e do Distrito

Federal promover os atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos a

distância  no  nível  básico  e,  no  âmbito  da  respectiva  unidade da  Federação,  nas

modalidades de:

I - educação de jovens e adultos;

II - educação especial; e

III - educação profissional”.

Em resumo, com as devidas adaptações, não encontramos óbices à tramitação do

Projeto de Lei nº 2.282/2011.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.282/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece normas sobre educação a distância e dá outras providências.

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A educação a distância - EaD - é uma modalidade de educação que se

utiliza da metodologia de ensino não presencial com vistas ao acompanhamento do

processo de ensino e aprendizagem, sendo caracterizada pela interação simultânea
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ou  diferida  entre  os  atores  do  processo educativo,  com a  mediação  de recursos

didáticos  sistematicamente  organizados,  apresentados  em  diferentes  suportes  de

informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados por diferentes meios

de comunicação.

Art.  2º  -  Os  cursos  ministrados  sob  a  forma  de  educação  a  distância  serão

organizados em regime especial,  com flexibilidade de requisitos para admissão no

que se refere a horário,  a educação e a avaliação,  sem prejuízo  dos objetivos e

diretrizes  fixados  em  nível  nacional,  e  observarão  as  seguintes  características

fundamentais:

I - flexibilidade de organização, de modo a permitir condições de tempo, espaço e

interatividade condizentes com a situação dos alunos;

II  -  organização sistemática dos recursos metodológicos e técnicos utilizados na

mediação do processo de ensino e aprendizagem;

III -  duração adequada ao ritmo próprio do educando e à sua disponibilidade de

tempo;

IV  -  obrigatoriedade  de  atividades  presenciais  para  avaliação  de  estudantes  e,

quando  previstas  na  legislação  pertinente  a  estágios  obrigatórios,  atividades

relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso.

Parágrafo único -  Os cursos a distância devem ser programados com base nos

respectivos cursos na modalidade presencial, inclusive quanto a sua duração.

Art.  3º  -  A  educação  a  distância  poderá  ser  ofertada  nos  seguintes  níveis  e

modalidades educacionais, observadas as legislações específicas:

I – educação básica;

II – educação de jovens e adultos;

III – educação especial;

IV – educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas:

a) técnicos de nível médio;

b) especialização de nível médio.

Parágrafo  único  –  Os  componentes  curriculares  dos  cursos  de  educação

profissional  que  pela  sua  especificidade  requeiram  aprendizagem  presencial  não

poderão ser oferecidos a distância.
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Art. 4º - As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância poderão

solicitar autorização para oferecer os ensinos fundamental e médio, de acordo com o

que estabelece o § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases

da Educação -, exclusivamente para a complementação de aprendizagem e para o

atendimento de situações emergenciais de alunos que atendam a um dos seguintes

requisitos:

I - estejam impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino presencial;

II  -  sejam  portadores  de  necessidades  especiais  e  requeiram  serviços

especializados de atendimento;

III - encontrem-se no exterior;

IV - vivam em localidades que não contem com rede regular de atendimento escolar

presencial;

V - compulsoriamente sejam transferidos para regiões de difícil acesso, incluindo

missões localizadas em regiões de fronteiras; ou

VI - estejam em situação de cárcere.

Art.  5º  -  Os  pedidos  de  credenciamento  e  renovação  de  credenciamento  da

instituição de ensino, de autorização de funcionamento de cursos ou programas e de

reconhecimento  e  renovação  de  reconhecimento  de  cursos  autorizados,  na

modalidade  a  distância,  deverão  ser  pautados  pelos  referenciais  de  qualidade,

conforme  definido  pelo  Ministério  da  Educação,  bem  como  pelos  referenciais

estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação e pelo Conselho Estadual de

Educação:

I - credenciamento é o ato administrativo que habilita a instituição de ensino a atuar

com EaD por prazo determinado;

II  -  recredenciamento  é  o  ato  administrativo  que  renova  o  credenciamento  da

instituição;

III  -  descredenciamento é o ato administrativo que cancela o credenciamento da

instituição de ensino para atuar com EaD;

IV  -  autorização  é  o  ato  administrativo  que  permite  à  instituição  de  ensino

credenciada  o  oferecimento  de determinado curso  ou programa na modalidade a

distância.
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§ 1º - Compete ao Conselho Estadual de Educação praticar os atos administrativos

para credenciar, recredenciar e descredenciar instituições de ensino para oferta na

modalidade a  distância,  bem  como autorizar  a  abertura  dos respectivos  cursos  e

programas.

§ 2º - Os pedidos de credenciamento, de recredenciamento e de autorização de

cursos ou programas  na modalidade a  distância  a  instituições  de  ensino  deverão

atender aos referenciais de qualidade definidos pelo Ministério da Educação, pela

Secretaria de Estado de Educação e pelo Conselho Estadual de Educação.

Art.  6º  -  A  avaliação  do  desempenho  do  estudante  para  fins  de  promoção,

conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no processo,

mediante:

I – cumprimento das atividades programadas; e

II – realização de exames presenciais.

§ 1º – Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria instituição de

ensino  credenciada,  segundo  procedimentos  e  critérios  definidos  no  projeto

pedagógico do curso ou programa.

§ 2º – Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevalecer sobre os

demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância.

Art. 7º - Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos

por instituições de ensino credenciadas e registradas na forma da lei, terão validade

nacional.

§  1º  -  A emissão e  o  registro  de  diplomas  de cursos e  programas  a  distância

deverão ser realizados conforme legislação educacional pertinente.

§  2º  -  A emissão de certificado ou diploma de programas de educação básica,

educação especial, educação de jovens e adultos, educação profissional técnica de

nível médio, na modalidade a distância, só poderá ser feita por instituições de ensino

devidamente credenciadas e relativamente a cursos devidamente autorizados pelo

Conselho Estadual de Educação.

Art.  8º  -  A instituição de ensino poderá aferir  e reconhecer,  mediante avaliação,

conhecimentos  e  habilidades  obtidos  em  processos  formativos  escolares  e

extraescolares, obedecidas as diretrizes curriculares nacionais e estaduais.
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Parágrafo único - A certificação parcial ou total em cursos de educação de jovens e

adultos  habilita  o  aluno  ao  prosseguimento  de  estudos  em  caráter  regular  ou

supletivo.

Art.  9º - A sede da instituição de ensino credenciada para oferta de educação a

distância é responsável pela expedição de históricos e certificados de conclusão de

curso, cabendo-lhe garantir os registros das avaliações dos alunos.

Art. 10 - Os certificados e diplomas de curso a distância emitidos por instituições de

ensino  estrangeiras,  para  que  gerem  efeitos  no  território  nacional,  deverão  ser

revalidados de acordo com as disposições legais pertinentes.

Art. 11 - A sistemática de avaliação deve estar disciplinada no Regimento Escolar e

compatibilizada com o projeto pedagógico da instituição de ensino.

Art. 12 - Os convênios e os acordos de cooperação, celebrados para fins de oferta

de  cursos  ou  programas  a  distância,  entre  instituições  de  ensino  nacionais

devidamente credenciadas e suas similares estrangeiras, deverão ser comunicados

ao Conselho Estadual de Educação, para análise e homologação.

Art.  13  -  Os  cursos  e  programas  a  distância  autorizados  poderão  aceitar

transferência e fazer o aproveitamento de estudos realizados pelos estudantes em

cursos e programas presenciais,  da mesma forma como as certificações totais ou

parciais obtidas nos cursos e programas a distância poderão ser aceitas em outros

cursos e programas a distância e em cursos e programas presenciais, conforme a

legislação em vigor.

Art. 14 - A matrícula em cursos e programas a distância para educação básica de

jovens  e  adultos  poderá  ser  feita  independentemente  de  escolarização  anterior,

obedecidas as normas legais sobre a matéria.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Bruno Siqueira, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco - Sebastião

Costa - Gustavo Valadares - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.344/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Raul Soares a área que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/8/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em  27/9/2011,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – e ao Departamento de

Estradas  de  Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  DER-MG  –,  para  que  se

manifestassem sobre os termos da proposição.

De posse das respostas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  2.344/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município de Raul Soares a área habitada às margens da Rodovia MG-329, trecho

compreendido entre os Kms 64,7 e 74, totalizando 9,3km.

Inicialmente, é importante esclarecer que a proposição em tela pretende, de fato,

passar  ao  domínio  da  municipalidade  um  trecho  da  Rodovia  MG-329  que  será

integrado ao perímetro urbano do Município de Raul Soares. Em decorrência disso,

apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que tem como finalidade

dispor  sobre  a  desafetação  do  referido  trecho  e  sua  doação  para  aquele  ente

federativo.

Com relação à análise jurídica, ressalte-se que o art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 –

Código Civil Brasileiro –, classifica os bens públicos em três categorias, segundo sua

destinação: bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais.

Os  primeiros  destinam-se  ao  uso  de  toda  a  coletividade,  independentemente  de

autorização  do  poder  público.  Os  bens  de  uso  especial  são  os  que  possuem

destinação pública específica e abrangem o conjunto de bens utilizados na execução

do serviço público ou de atividade burocrática, bem como os imóveis que abrigam as

repartições públicas.  Essas duas categorias integram o patrimônio indisponível  do
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Estado, pois, como possuem afetação pública, não podem ser objeto de alienação.

Os bens dominicais são os que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm afetação,

razão pela qual podem ser objeto do comércio jurídico de direito privado. Constituem,

assim,  o  patrimônio  disponível  do  poder  público,  em relação  aos  quais  o  Estado

exerce direito de propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito

privado.

De acordo com essa classificação, estradas e rodovias são bens de uso comum do

povo, pois destinam-se ao uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a

autorização prévia do Estado nem a pagamento por sua utilização. Estradas são vias

rurais  não  pavimentadas,  e  rodovias  são  vias  rurais  pavimentadas,  conforme

definição prevista no Anexo I da Lei Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código

de Trânsito Brasileiro – CTB. Entretanto, para a configuração do bem imóvel de uso

comum do povo, é irrelevante o fato de a via pública ser ou não pavimentada, pois

isso não modifica sua natureza jurídica.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a

exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da

lei.

Há que se observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação, entre outros institutos previstos na lei.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  a  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade  pública.  Essa  ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a

transferência do bem, seja de maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto

em  análise,  seja  de  forma  implícita,  quando  não  há  referência  expressa  à

desafetação.

Cabe observar que a doação desse trecho da rodovia MG-329 para o Município de
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Raul  Soares  não  implicará  alteração  na  natureza  jurídica  do  bem  público,  que

continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o

percurso será destinado à instalação de via urbana.  A modificação básica incidirá

sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal e,

consequentemente,  o  Município  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de

manutenção e conservação da via.

Por  fim,  cabe  esclarecer  ainda  que  a  Seplag  e  o  DER-MG  se  posicionaram

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, sugerindo, contudo, alteração

da  área  prevista  no  art.  1º  da  proposição.  Por  meio  de  nota  técnica  datada  de

7/11/2011, foi sugerida a alteração do trecho para o compreendido entre os Kms 64,7

e 72, totalizando 7,3km, uma vez que o segmento compreendido entre os Kms 72 e

74 não é habitado, ficando mantidas as condições rodoviárias.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.344/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder Executivo a

doá-lo ao Município de Raul Soares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-329 compreendido entre os Kms

64,7 e 72, constituído de 7,3km.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Raul Soares a

área correspondente ao trecho de rodovia a que se refere o art. 1º.

Parágrafo único – A área a que se refere o “caput” integrará o perímetro urbano do

Município de Raul Soares e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º – A área objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2º.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique - Glaycon
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Franco - Bruno Siqueira - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.745/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 159/2011, enviou a esta Casa

o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo criar as carreiras de Médico da Área

de Gestão e Atenção à Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, e de

Médico Perito, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, alterar

as Leis nº 15.462 e nº 15.470, ambas de 13/1/2005, nº 15.474, de 28/1/2005, e a Lei

Delegada  nº  174,  de  26/1/2007,  que  dispõe  sobre  as  autoridades  sanitárias  de

regulação da assistência à saúde e de auditoria assistencial do SUS e institui prêmio

por desempenho de metas.

O  projeto  foi  publicado  distribuído  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de

Administração Pública, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para

receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento

Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo

pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela  legalidade  da  matéria  com  as

Emendas nºs 1 a 17, que apresentou.

Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição.

Fundamentação

A proposição em análise cuida, especialmente, da instituição de carreiras ligadas à

área da saúde, no âmbito do Poder Executivo.

Propõe-se  a  criação  da  carreira  de  Médico  da  Área  de  Atenção  à  Saúde,  na

Secretaria de Estado da Saúde - SES -, e de Médico Perito.

Para  a  composição  dos  quadros  da  carreira  de  Médico  da  Área de  Atenção  à

Saúde, o projeto prevê a transformação de 788 (setecentos e oitenta e oito) cargos da

carreira de Analista de Atenção à Saúde e de 206 cargos da carreira de Especialista

em Políticas e Gestão à Saúde, previstos, na Lei nº 15.462, de 2005, em 994 cargos

da carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde. Prevê ainda o projeto a

criação  de  496  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de  Médico  da  Área  de
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Gestão e Atenção à Saúde.

A proposição propõe ainda a transformação dos cargos correspondentes às funções

públicas da carreira de Especialista em Políticas e Gestão de Saúde e de Analista de

Atenção à Saúde, no exercício da função de médico, cujos detentores tiverem sido

efetivados em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  Estadual,  em  cargos  da  carreira  de

Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde. Também os servidores efetivados em

decorrência  da  Lei  Complementar  nº  100,  de  2007,  em  exercício  da  função  de

médico, que estejam lotados na SES, passam a integrar a carreira de Médico da Área

de Gestão e Atenção à Saúde.

A carga horária dos servidores que irão integrar a nova carreira será de vinte horas.

Contém  ainda  o  projeto  normas  sobre  o  posicionamento  nas  novas  tabelas  da

carreira  de  Médico  da  Área de Gestão e  Atenção  à  Saúde  dos  servidores  cujos

cargos serão transformados em cargos da carreira instituída.

O  projeto  prevê  também  a  criação da  carreira  de  Médico  Perito,  no  Grupo  de

Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria e Político-Institucionais do

Poder Executivo, instituído pela Lei nº 15.470, de 2005. A carga horária, as normas de

desenvolvimento  na nova carreira,  bem como a respectiva  tabela de vencimentos

estão estabelecidas no projeto.

São  também  objeto  de  alteração  pela  proposição  em  análise  as  atividades  de

regulação da assistência à saúde e de auditoria assistencial do Sistema Único de

Saúde - SUS. Dessa forma, a designação de servidores para tais atividades está

limitada  àqueles  ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo  ou  função  pública.

Institui-se, ainda, o Prêmio por Desempenho de Metas - PDM - para esses servidores.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou 17 emendas, visando conferir

maior clareza ao texto da proposição e adequá-la às disposições constitucionais e

legais pertinentes.

Observe-se  que  a  Emenda  nº  17,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,

incorporada ao  parecer  da  Comissão,  foi  fruto  de  proposta  de  emenda votada  e

aprovada na reunião em que se apreciou o projeto de lei  em análise. Tal emenda

objetiva a criação da carreira de Cirurgião-Dentista, no âmbito do Poder Executivo.
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Manifestamo-nos de forma contrária à referida emenda, uma vez que o seu objeto

não possui pertinência temática com a matéria tratada no projeto de lei em exame.

Conclui-se que o projeto pretende valorizar os servidores médicos, atendendo a

uma  reivindicação  de  determinados  setores  para  que  fosse  criada  uma  carreira

específica  para  esses  profissionais,  dada  a  peculiaridade  de  suas  funções.  Além

disso, busca-se um tratamento isonômico para os profissionais da área que integram

o Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo estadual. De tal forma, esses

servidores  poderão  desempenhar  com  mais  eficiência  as  suas  funções,  o  que

consequentemente trará benefícios para a população.

Ademais,  a  criação  da  carreira  de  Médico  Perito  irá  possibilitar  a  melhoria  do

atendimento às demandas da área de perícia médica e saúde ocupacional.

Conforme a mensagem de encaminhamento do projeto, “a criação do Prêmio de

Desempenho por  Metas  para  servidores  designados  para  funções  gratificadas  de

auditoria assistencial do SUS e de regulação da assistência à saúde, cujo pagamento

será mensal, custeado com recursos federais oriundos do Bloco de Gestão do Pacto

pela  Saúde  e  condicionado  ao  cumprimento  das  metas  específicas  atribuídas  às

autoridades  sanitárias,  incentiva  o  compromisso  com  resultados,  propiciando  a

melhoria da qualidade dos serviços prestados no Sistema Estadual de Saúde”.

Buscando, todavia, a uniformização de tratamento entre os Médicos Peritos e os

Médicos da Área de Gestão e Atenção à Saúde, propomos a Emenda nº 18, a qual

garante  que  o  posicionamento  dos  servidores  na  carreira  de  Médico  Perito  não

acarretará  redução  no  seu  vencimento  básico.  O  texto  do  projeto  prevê  que  o

posicionamento não acarretará redução na remuneração do servidor. Tal disposição

está  destoante  daquela  prevista  no  §1º  do  art.  8º  do  projeto,  que  cuida  do

posicionamento dos Médicos da Área de Gestão e Atenção à Saúde.

Acolhemos, também, neste parecer, a emenda encaminhada pelo Governador do

Estado  que  tem  o  objetivo  de  reajustar  os  valores  da  remuneração  dos

Coordenadores  Estaduais,  Macrorregionais  e  Médicos  Plantonistas.  Conforme

justifica o Chefe do Executivo, na mensagem que encaminhou o projeto, “tendo em

vista que o prazo decorrido entre a elaboração do Projeto de lei pela Secretaria de

Estado de Saúde e o seu envio à Assembleia Legislativa provocou uma defasagem
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nos valores inicialmente previstos para pagamento do prêmio por desempenho de

metas. Observou-se no período uma valorização aos profissionais de saúde no País,

mercê  de  uma  elevada  demanda  por  parte  da  sociedade”.  Destaca  ainda  a

mensagem que “os recursos a serem utilizados para o pagamento das alterações

previstas nesta emenda serão custeados com recursos federais oriundos do Bloco de

Gestão pela Saúde e condicionados ao cumprimento de metas específicas atribuídas

às autoridades sanitárias, não havendo impacto financeiro ao Tesouro Estadual”. Tal

alteração está atendida na Emenda nº 19.

Apresentamos a Emenda nº 18, com o objetivo de tornar mais claro o texto do

projeto.

Já a Subemenda nº 1 à Emenda nº 3, da Comissão de Constituição e Justiça, que

prevê a supressão do art. 30 do projeto e dá nova redação ao art. 31, tem o objetivo

de conferir mais clareza ao texto da proposição. É preciso deixar claro que a regra

contida no art. 31 do projeto aplica-se somente aos servidores de que trata o inciso VI

do art. 20 da Lei nº 13.317, de 1999, que exercerem as atividades de regulação da

assistência à saúde e de auditoria assistencial do Sistema Único de Saúde - SUS.

Tais servidores serão designados por ato do Secretário de Estado de Saúde. Já as

demais autoridades sanitárias, previstas no referido art. 20, permanecerão exercendo

as funções especificadas na lei.

Pelas  razões  aludidas,  entendemos  que  as  medidas  previstas  no  projeto  irão

conferir  mais eficiência aos serviços públicos de que trata. Ademais,  é importante

ressaltar  que  foi  encaminhado  a  esta  Casa  ofício  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão -  Seplag -,  contendo os dados sobre o impacto financeiro

decorrente das medidas previstas no projeto em análise. No ofício,  assinado pela

Secretária  da referida Pasta,  consta que o projeto está em conformidade com os

requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de

4/5/2000).  Tais dados serão, no momento oportuno,  analisados pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.745/2011 com as Emendas

nºs 1, 2 e 4 a 16, apresentadas pela Comissão de Constituição de Justiça, com a
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Emenda nº 3, da Comissão de Constituição e Justiça, na forma da Subemenda nº 1 à

Emenda  nº  3,  a  seguir  apresentada,  e  com  as  Emendas  nºs  18  a  20,  ao  final

apresentadas,  e  pela  rejeição da Emenda nº  17,  da  Comissão de Constituição e

Justiça.

Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 3, da Comissão de Constituição

e Justiça, fica prejudicada a Emenda nº 3, da referida Comissão.

EMENDA Nº 18

Substitua-se, no parágrafo único do art. 28, a expressão “redução na remuneração”

pela expressão “redução no seu vencimento básico”.

EMENDA Nº 19

Dê-se ao inciso I do art. 33 do projeto a seguinte redação:

“Art. 33 - (...)

I - autoridade sanitária em regulação da assistência à saúde:

a)  Coordenadores  Estaduais:  Prêmio  fixo  no  valor  de  R$2.500,00  (dois  mil  e

quinhentos reais);

b)  Coordenadores Macrorregionais:  Prêmio fixo no valor de R$3.375,00 (três mil

trezentos e setenta e cinco reais); e

c) Médico Plantonista: Prêmio fixo de R$2.000,00 (dois mil reais) e prêmio variável

no valor de até R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).”.

EMENDA Nº 20

Dê-se ao art. 19 da Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, a que se refere o art.

43 do projeto, a seguinte redação, e acrescente-se ao art. 44 do projeto a expressão

“e o art. 14 da Lei 15.474, de 28 de janeiro de 2005”:

“Art. 43 - (...)

“Art. 19 - O Prêmio de Produtividade de Vigilância Sanitária - PPVS-, e o Prêmio de

Produtividade de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - PPVEA - não se incorporam

à remuneração nem aos proventos de aposentadoria ou pensão do servidor,  não

servindo  de  base  de  cálculo  para  outro  benefício  ou  vantagem  nem  para  a

contribuição à seguridade social.”.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 3

Suprima-se o art. 30 do projeto, e dê-se ao art. 31 a seguinte redação:
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"Art. 31 - A designação de servidor como autoridade sanitária para o exercício das

atividades de regulação da assistência à saúde e de auditoria assistencial do Sistema

Único de Saúde - SUS -, será feita por ato do Secretário de Estado de Saúde.

§ 1º -  Somente poderá ser designado para o exercício das atividades a que se

refere o "caput":

I - o ocupante de cargo de provimento efetivo ou o detentor de função pública, a

que se refere o art. 4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, lotado em órgão ou

entidade integrante do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere a Lei

nº 15.462, de 2005, que institui  as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do

Poder Executivo;

II  -  o  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  lotado  em  órgão  ou  entidade

municipal, estadual ou federal integrante do SUS ou detentor de função pública, nos

termos do art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990.

§ 2º - Ficam mantidas as designações de autoridades sanitárias feitas até a data de

publicação desta lei.

§ 3º -  A designação de servidor prevista no “caput”  será feita conforme critérios

estabelecidos em resolução conjunta da Seplag e da SES, respeitadas as seguintes

condições:

I - delimitação do número de vagas para cada atividade específica, observados os

limites previstos em lei;

II  -  garantia  de  prerrogativas  que  assegurem  o  pleno  exercício  da  autoridade

sanitária pelo servidor designado;

III  -  garantia  de  exercício  independente  e  autônomo  da  atividade,  incluindo  a

inamovibilidade do servidor até a emissão de parecer sobre caso em análise;

IV - atendimento dos seguintes requisitos:

a) processo de seleção interna;

b) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;

c) habilitação com qualificação específica;

d) habilitação em nível superior de escolaridade;

e) proibição de designação de servidor público proprietário, administrador, quotista,

sócio ou dirigente de empresa ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de
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bens ao SUS;

f)  proibição  de  designação  para  as  áreas  de  vigilância  sanitária  e  vigilância

epidemiológica e ambiental de servidor público empregado de empresa ou instituição

prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS;

g)  proibição  de  que  servidor  designado  como  autoridade  sanitária  na  área  de

auditoria  assistencial  exerça  a  função  em  empresa  ou  instituição  prestadora  de

serviço ou fornecedora de bens ao SUS na qual seja empregado.

§  4º  -  Fica  instituída  a  avaliação  de  desempenho  específica  para  o  servidor

designado  para  o  exercício  da  função  de  autoridade  sanitária  em  regulação  da

assistência à saúde e em auditoria assistencial do SUS, com periodicidade de um

ano, a ser regulamentada por Resolução Conjunta da Seplag e da SES.

§ 5º -  A revogação da designação de servidor  de que trata o “caput”  terá seus

critérios estabelecidos em resolução conjunta da Seplag e da SES e condiciona-se a

uma das seguintes ocorrências:

I - comprovação de conduta incompatível com o exercício da função;

II - conflito de interesses entre o servidor designado e a administração;

III  -  resultado da avaliação de desempenho individual do servidor inferior  à nota

mínima exigida para que o seu desempenho seja considerado satisfatório, nos termos

da legislação vigente;

IV - pedido do servidor designado;

V - exoneração do servidor designado;

VI - fim do prazo ou revogação do ato de cessão do servidor à SES;

VII  -  uma avaliação  de  desempenho  específica  insatisfatória,  conforme  critérios

estabelecidos em resolução Conjunta da Seplag e da SES.”.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator -Duarte Bechir - Ivair Nogueira - Rogério

Correia - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.978/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Alencar  da Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.978/2012
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“dispõe sobre a proibição de bebidas alcoólicas nos locais que especifica e dá outras

providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/3/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Segurança Pública.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.978/2012 pretende proibir a exposição, a comercialização e o

consumo de bebidas alcoólicas nos recintos públicos de uso coletivo, bem como nas

vias  e logradouros públicos estaduais e municipais, alcançando ainda o porte e o

transporte ostensivo de bebidas alcoólicas por indivíduos nesses locais. Para tanto,

define o que deve ser entendido por recinto público estadual e municipal. Outrossim,

a  proposição  delega  ao  Poder  Executivo  a  regulamentação  das  sanções  a  que

deverão se submeter os eventuais infratores dos deveres nela veiculados, fixando os

valores das multas a serem impostas além das cominações administrativas e civis a

que  deverão  se  submeter.  Prossegue  o  projeto  determinando  o  dever  do  Poder

Executivo de veicular campanhas educativas alertando a população sobre o seu teor

e  sua  vigência  e  que  as  despesas  daí  decorrentes  deverão  ser  previstas  nas

dotações orçamentárias próprias.

De plano, é impositivo ressaltar que o uso e a propaganda de bebidas alcoólicas é

objeto de lei federal que veio a lume para regulamentar o disposto no art. 220, § 4º,

da Constituição Federal, cuja redação é a seguinte:

“Art. 220 – A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação,

sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observo o

disposto nesta Constituição.

(…)

§ 3º – Compete à lei federal:

(…)

II – estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade
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de se defenderem de programas e programações de rádio e televisão que contrariem

o disposto no art. 221, bom como da propaganda de produtos, práticas e serviços que

possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

§  4º  –  A  propaganda  comercial  de  tabaco,  bebidas  alcoólicas,  agrotóxicos,

medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do

parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios

decorrentes de seu uso.”.

Firmada essa premissa, é de se ressaltar que a Constituição Federal outorgou à

União a competência privativa para legislar sobre a propaganda comercial de bebidas

alcoólicas. Valendo-se da prerrogativa constitucional, a União publicou a Lei Federal

nº 9.294, de 1996, cujo art. 1º foi vazado nos seguintes termos:

“Art.  1º  –  O uso e  a  propaganda de produtos  fumígeros,  derivados  ou  não  do

tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e terapias e de defensivos agrícolas

estão sujeitos às restrições e condições estabelecidas por esta lei, nos termos do § 4º

do art. 220 da Constituição Federal.”.

Da transcrição do texto normativo federal percebe-se que a exposição, mesmo que

promocional, de bebidas alcoólicas é forma de divulgação comercial daquele produto.

Logo,  a  competência  para  legislar  sobre  o  tema  é  da  União  Federal.  Como tal

competência é privativa, exclui-se a possibilidade de lei estadual versar sobre o tema,

salvo se houver autorização em lei complementar federal publicada nos moldes do

previsto no parágrafo único do art.  22 da Constituição Federal.  Uma vez que não

existe a referida lei delegando aptidão ao Estado para versar sobre o tema, é de se

concluir pela ausência de competência legislativa estadual para tratar da matéria.

Por outro lado, se à primeira vista a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em

recintos públicos de uso coletivo e assemelhados, conforme mencionado nos arts. 1º

e 2º do projeto de lei em exame, inserem-se em tema cuja competência legislativa é

concorrente entre a União e os Estados membros, na forma do disposto no art. 24, V,

da Constituição Federal, um exame mais acurado aponta para a conclusão de que o

projeto  ofende  o  princípio  federativo,  na  medida  em  que  promove  invasão  de

competência legislativa outorgada pela Carta Magna aos Municípios.

Isso  porque  a  autorização  para  a  comercialização  e  o  consumo  de  bebidas
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alcoólicas  em  recintos  públicos  municipais,  neles  incluídos  “os  parques,  as

exposições, as festas, as feiras, os congressos e outros em que haja participação de

órgãos oficiais” municipais é matéria que diz respeito a assunto de interesse local, na

forma  do  disposto  no  art.  171,  I,  “c”  e  “g”,  da  Constituição  Estadual.  É  dizer:  a

comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nas vias, logradouros e outros

recintos públicos municipais diz respeito direto à economia local, devendo ser objeto

de normatização por meio das leis editadas pelas comunas.

Um exemplo assinala a relevância do tema para os diferentes Municípios mineiros:

em Divinópolis, realiza-se tradicionalmente, há mais de 20 anos consecutivos, a Festa

da Cerveja, que atrai investimentos de empresas produtoras de bebidas alcoólicas e

turistas do Brasil inteiro, contando com atrações musicais nacionais e internacionais,

gerando divisas e empregos no referido Município.  Naturalmente, naquele evento,

que se realiza  no parque de exposições da cidade, há a venda e o consumo de

bebidas alcoólicas, como sugere o próprio nome da festa.

A aprovação do projeto de lei em análise comporta a conclusão de que festas da

mesma  natureza  que  sejam  promovidas  por  outros  Municípios  mineiros  restarão

inviabilizadas, afetando diretamente as economias locais.

Soma-se a isso o fato de o art. 3º da proposição em apreço aperfeiçoar verdadeira

delegação legislativa ao Poder Executivo estadual, na medida em que lhe outorga a

possibilidade de estabelecer sanções administrativas e civis e valores de multas por

meio de atos administrativos infralegais. Nesse passo, o dispositivo ofende o princípio

da indelegabilidade do Poder  Legislativo,  que se extrai  do art.  2º  da  Constituição

Federal, posto que tais sanções devem ser objeto de normatização por meio de lei,

em homenagem ao disposto no art. 5º, II, da Constituição Federal.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.978/2012.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Fred Costa - Glaycon Franco

- Gustavo Valadares - Bruno Siqueira – Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.033/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 207/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itacambira o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/3/2012 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.033/2012  tem  como  finalidade  conferir  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Itacambira o

imóvel  constituído  pela  área  de  101,60m²,  situado  na Avenida  Francisco  Bicalho,

nesse Município, registrado sob o nº 532, a fls. 117 do Livro 3, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Grão-Mogol.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

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,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem à instalação de

órgãos municipais.

Ainda  na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  do  projeto  de  lei  determina  a

reversão do bem 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; o art. 3º estabelece que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o

mesmo prazo de cinco anos, o donatário não houver procedido ao registro do imóvel;
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e  o  art.  4º  dispõe  que  o  Município  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do bem

conforme estabelecido nessa autorização.

Diante de tais considerações, não há óbice à tramitação da proposição em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.033/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Glaycon  Franco  –

Rosângela Reis – Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.056/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 209/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Carmópolis de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2012 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a” e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.056/2012 de autorizar  o Poder Executivo a doar  ao

Município de Carmópolis de Minas o imóvel constituído pela área de 4.500m², situado

na Praça dos Passos, nº 33, Centro, nesse Município, registrado sob o nº 4.293, a fls.

204 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

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
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contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

da Escola Municipal Américo Leite.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  bem  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; o art. 3º estabelece

que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos,

o donatário  não houver procedido ao registro do imóvel;  e  o art.  4º  dispõe que o

Município encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

documento  que  comprove  a  destinação  do  bem  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.056/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.057/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 210/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Capim Branco o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2012 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.
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Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.057/2012 de autorizar  o Poder Executivo a doar  ao

Município de Capim Branco o imóvel constituído pela área de 700m², situado nesse

Município, registrado sob o nº 1.855, a fls. 279 do Livro 3-B, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Matozinhos.

O referido bem foi adquirido pelo Estado por doação feita pelo próprio Município,

que,  agora,  o  pleiteia  com  o  intuito  de  destiná-lo  ao  funcionamento  de  escola

municipal.  A  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  órgão  ao  qual  o  imóvel  está

vinculado,  é  favorável  à  doação  em  razão  de  não  existirem  projetos  para  sua

utilização.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

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,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização, a existência de interesse público devidamente justificado, que, no caso

da proposição em análise, está previsto no parágrafo único do art. 1º.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  bem  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; o art. 3º estabelece

que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos,

o donatário  não houver procedido ao registro do imóvel;  e  o art.  4º  dispõe que o

Município encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento  que  comprove  a  destinação  do  bem  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

apreço.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.057/2012 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.058/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 211/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Barão do Monte Alto o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2012 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.058/2012 de autorizar  o Poder Executivo a doar  ao

Município de Barão do Monte Alto o imóvel constituído pela área de 10.000m², situado

na Fazenda Reduto, no Distrito de Cachoeira Alegre, nessle Município, registrado sob

o nº 3.110, a fls. 104 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Palma.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

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,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem à construção de

academia de saúde e quadra poliesportiva e ao funcionamento de escola municipal.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  bem  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
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pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece

que o donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel conforme estabelecido

nessa autorização; e o art. 4º dispõe que essa autorização tornar-se-á sem efeito se,

findo o mesmo prazo de cinco anos, o Município não houver procedido ao registro do

bem.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.058/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Glaycon  Franco  –

Rosângela Reis – André Quintão.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.523/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 2.523/2011 dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Delfinópolis o trecho rodoviário que especifica. .

A proposição foi  aprovada no 1º  turno na forma original  e retorna a este órgão

colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102, VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.523/2011  tem  como  finalidade  desafetar  o  bem  público

constituído  pelo  trecho  da  Rodovia  LMG-856  com  a  extensão  de  3.550m,

compreendido entre o entroncamento no trevo de acesso ao Município de Cássia –

Km 28 + 300m – e a Avenida Antenor Pereira de Moraes – Km 31 + 850m. Além da

desafetação, o projeto autoriza a doação do trecho ao Município de Delfinópolis, de

forma a que passe a integrar o perímetro urbano do Município como via urbana. Se o

donatário não der ao bem a finalidade prevista na proposição no prazo de cinco anos
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contados da lavratura da escritura pública de doação, ele reverterá ao patrimônio do

Estado.

Cabe  destacar  que  a  efetivação  da  transferência  de  domínio  desse  trecho  da

Rodovia  LMG-856  para  o  Município  de  Delfinópolis  não  implicará  alteração  na

natureza jurídica do bem público, que continuará inserido na categoria de bem de uso

comum do povo, uma vez que o percurso será destinado à instalação de via urbana.

A modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o

domínio público municipal,  e,  consequentemente, será o Município de Delfinópolis

que assumirá a responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação.

O projeto de lei  em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que

tratam de alienação de bem público estadual,  pois a alienação somente pode ser

realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da

Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei  Federal  nº  8.666,  de 1993,  que institui

normas para licitações e contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da

Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e  o controle  dos orçamentos  e  balanços  da  União,  dos Estados,  dos

Municípios e do Distrito Federal.

Ademais, não representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei

Orçamentária. Portanto, ratifica-se o entendimento desta Comissão de que a matéria

pode ser transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.523/2011, no

2º turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Romel Anízio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Zé Maia - Ulysses Gomes -

Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.511 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.511/2011, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Corporação Musical Santa Cecília, com sede no Município de

Cana Verde, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.511/2011

Declara  de  utilidade pública  a  entidade Corporação Musical  Santa  Cecília,  com

sede no Município de Cana Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Corporação Musical Santa

Cecília, com sede no Município de Cana Verde.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.838 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.838/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública o Grupo Cultural e Social Kayuru, com sede no Município

de Carmo do Cajuru, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.838/2011

Declara de utilidade pública a entidade Grupo Cultural e Social Kayuru, com sede

no Município de Carmo do Cajuru.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo Cultural  e Social

Kayuru, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.457 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.457/2011, de autoria do Deput ado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Sócio Cultural José Lázaro Henriques, com sede no

Município de Araguari, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.457/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Sociocultural  José Lázaro  Henriques,

com sede no Município de Araguari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Sociocultural José Lázaro

Henriques, com sede no Município de Araguari.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.723 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.723/2011, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Folia de Congado e da Festa do Reinado da Cidade de Araújos

– Asrei –, com sede no Município de Araújos, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.723/2011

Declara de utilidade pública a entidade Folia de Congado e da Festa do Reinado da

Cidade de Araújos – Asrei-Araújos –, com sede no Município de Araújos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Folia de Congado e da Festa

do  Reinado da Cidade de Araújos  –  Asrei-Araújos –,  com sede no  Município  de

Araújos.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.794 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.794/2012, de autoria da Deput ada  Maria Tereza Lara, que

declara de utilidade pública a Organização Regional de Combate ao Câncer – Orcca

–, com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.794/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Organização  Regional  de  Combate  ao

Câncer – Orcca –, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Organização Regional de

Combate ao Câncer – Orcca –, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.822 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.822/2012, de autoria do Deput ado Bruno Siqueira, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Angélica  Lamóia  de  Carvalho,  com  sede  no

Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.822/2012

Declara de utilidade pública a Associação Angélica Lamóia de Carvalho, com sede

no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de utilidade  pública  a  Ass ociação  Angélica  Lamóia  de

Carvalho, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.842 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.842/2012, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais  de Barreiro III

Ponte, no Município de Porteirinha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.842/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de
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Barreiro III Ponte, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais de Barreiro III Ponte, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique, relator - Antônio Carlos Arantes.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2012

ATAS

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 25/4/2012

Presidência dos Deputados Inácio Franco, Rômulo Viegas e Dalmo Ribeiro Silva

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

Correspondência: Mensagem nº 222/2012 (encaminhando emenda ao Projeto de Lei

nº 3.062/2012), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação  de Proposições:  Projeto  de  Lei  nº  3.116/2012  -  Requerimentos  nºs

2.965 a 2.971/2012 - Requerimentos dos Deputados Glaycon Franco, João Leite e

outros,  Luiz  Carlos  Miranda  e  outros  e  Marques  Abreu  -  Comunicações:

Comunicações das Comissões de Esporte, de Administração Pública, de Saúde e da

Pessoa com Deficiência e do Deputado Tiago Ulisses - Oradores Inscritos: Discursos

dos Deputados Rômulo Viegas, André Quintão, Délio Malheiros, Rogério Correia e

Duilio  de  Castro  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -

Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta

de Emenda à Constituição nº 35/2012 -  Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos  Deputados

Marques Abreu, Luiz Carlos Miranda e outros e João Leite e outros; deferimento -

Inexistência de quórum para votação - Discussão e Votação de Indicações: Indicação

nº 62/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Márcio Luiz Bunte de

Carvalho para compor o Conselho Estadual de Educação; discursos dos Deputados

Antônio Júlio e Elismar Prado; encerramento da discussão - Existência de quórum

para votação - Indicação nº 36/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do

Sr.  Mário Neto  Borges para o cargo de Presidente  da Fapemig;  votação secreta;

aprovação - Indicação nº 44/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr.

José Carlos Cirilo da Silva para compor o Conselho Estadual de Educação; discurso

do Deputado Rogério Correia; votação secreta; aprovação -  Indicação nº 45/2012,

feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Edmar Fernando de Alcântara para

compor o Conselho Estadual de Educação; discursos dos Deputados André Quintão e
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Sávio Souza Cruz -  2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente -  Registro de presença -

Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  Deputado  Lafayette  de

Andrada; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para votação;

anulação da votação; questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;

existência  de  quórum  para  votação;  renovação  da  votação;  aprovação  -

Prosseguimento  da  discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.601/2011;

aprovação na forma do Substituivo nº 1; prejudicialidade das Emendas nºs 1 a 6 -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.856/2012; aprovação - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 2.169/2011; aprovação - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 568/2011; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 1.561/2011; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 1.667/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.056/2011; aprovação com a Emenda nº

1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.196/2011;  aprovação  com  a

Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.729/2011; aprovação

com a  Emenda nº  1  -  Discussão,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.730/2011;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.731/2011; aprovação -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.782/2012; aprovação com a Emenda

nº  1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.907/2012;  aprovação  -

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.915/2012;  discurso  do  Deputado

Rogério Correia; questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  Inácio Franco -  Dilzon Melo -  Jayro Lessa -  Adalclever Lopes -

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira

-  Carlin Moura -  Carlos Henrique -  Carlos Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -
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Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Carlos Miranda -

Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira -

Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 14h9min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Délio  Malheiros,  1º-Secretário  "ad  hoc",  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 222/2012*

Belo Horizonte, 25 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Em aditamento à Mensagem nº 216, de 4 de abril de 2012, pela qual encaminhei a

essa nobre Assembleia o projeto de lei  que recebeu o nº  3.062,  de 2012,  venho

solicitar a Vossa Excelência a inclusão, na propositura, da modificação indicada no

texto anexo.

A  providência  decorre  do  reexame  do  assunto  pela  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, tendo por finalidade primacial revogar a Lei nº 19.966, de 26 de dezembro

de 2011, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com o Japan

Bank for International Cooperation – JBIC – e dá outras providências.

Tal medida se faz necessária tendo em vista as restrições apresentadas pelo JBIC
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para financiar momentaneamente obras de infraestrutura fora do território japonês,

contrariando a expectativa do Governo do Estado em concluir as negociações no ano

fiscal de 2012.

Assim justificada a  solicitação,  reitero  a  Vossa Excelência  protestos  de  elevada

consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA

O PL nº 3.062, de 2012, fica acrescido do seguinte artigo:

Art. (…) - Fica revogada a Lei nº 19.966, de 26 de dezembro de 2011.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.062/2012. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (7),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  1.886/2 011,  do  Deputado  Elismar

Prado; 2.034, 2.049, 2.052 e 2.090/2011, da Comissão de Participação Popular;  e

2.456/2012, da Comissão de Direitos Humanos; e ao requerimento da Comissão de

Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 247/2012/SGM.

Da Sra.  Maria  da Glória  Reis,  Juíza  de  Direito  da  Comarca de Belo  Horizonte,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.446/2012,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Geraldo Flávio Vasques, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico, em

substituição  ao  Procurador-Geral  de  Justiça,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 2.387/2012, do Deputado Elismar Pra do.

Da  Sra.  Verônica  M.  G.  de  Souza,  Assessora  Especial  de  Controle  Interno  do

Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.303/2011,

do Deputado Carlin Moura.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.116/2012

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Assalariados e

Agricultores Familiares de Machacalis/MG, com sede no Município de Machacalis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais,

Assalariados e Agricultores Familiares de Machacalis/MG, com sede no Município de

Machacalis.

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

Sala das Reuniões, 25 de abril de 2012.

Neilando Pimenta

Justificação:  O  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais,  Assalariados  e  Agricultores

Familiares de Machacalis/MG é sociedade civil  sem fins lucrativos que desenvolve

diversas  ações  de  defesa  dos  direitos  e  dos  interesses  da  categoria  dos

trabalhadores rurais do referido Município, objetivando a melhoria da sua qualidade

de vida.

Dessa forma, como disposto em seu estatuto social, o referido Sindicato busca a

manutenção do intercâmbio com as autoridades do setor, com vistas à celebração de

acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho, prestando, assim, serviços de

reconhecido interesse público.

Em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  25/11/98,  a  referida  entidade  cumpre

todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade

pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 2.965/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado ao

Tribunal de Justiça pedido de providências para a instalação, no fórum da Comarca
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da Capital, de espaço destinado especificamente às crianças que serão ouvidas em

audiências ou que estejam acompanhando seus responsáveis legais. (- À Comissão

de Administração Pública.)

Nº 2.966/2012, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Hospital Bom Samaritano pelos 12 anos de sua fundação e

pelos 64 anos da Beneficência Social Bom Samaritano. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.967/2012, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado pedido  de informações sobre os  critérios  adotados para o

preenchimento  do  cargo  comissionado  do  Executivo  DAD  4,  da  Secretaria  de

Desenvolvimento  Social,  ocupado  por  Mônica  Beatriz  Silva  Vieira,  em  face  de

informações  veiculadas  pela  imprensa  segundo  as  quais  a  servidora  teria  sido

nomeada por indicação do Senador Aécio Neves, a pedido do Senador Demóstenes

Torres. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 2.968/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares 1º-Sgt. PM Jamerson Vieira Cruz, Cb.

PM Alexandre Viana Ferreira, Cb. PM Rodrigo Concesso da Silva e Sd. 1ª Classe PM

André  Chaves  da  Silva,  lotados  na  1ª  Cia.  Rotam  da  PMMG,  pela  atuação  em

operação no Bairro São Mateus, em Contagem, que culminou na apreensão de um

colete balístico e de um vasto arsenal de drogas ilícitas.

Nº 2.969/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 18ª Cia. PM

Especial,  na  Cia.  PM Independente  com  Cães  e  na  2ª  Cia.  Rotam  da  PM pela

atuação em operação no Bairro Jardim Felicidade, nesta Capital,  que culminou na

apreensão de um vasto arsenal de drogas ilícitas e da quantia de R$2.133,00.

Nº  2.970/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde o relatório da visita realizada por essa Comissão ao Hospital Dr.

Hélio Angotti, em Uberaba, para conhecimento, avaliação e tomada de providências

cabíveis.

Nº  2.971/2012,  da  Comissão de Saúde,  em que solicita  seja  encaminhado aos

Ministérios da Saúde, da Educação e do Planejamento e Orçamento e à Secretaria

de Saúde de Belo Horizonte pedido de providências para a imediata contratação de
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profissionais para atuarem na Unidade Onco-Hematológica Pediátrica do Hospital das

Clínicas da UFMG.

Do  Deputado  Glaycon  Franco  em  que  solicita  seja  comunicada  ao  Plenário  a

criação da Frente Parlamentar em Prol da Melhoria da Rodovia BR-040 em Defesa da

Vida.  Subscrevem termos  de adesão à referida Frente  as  Deputadas Liza  Prado,

Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara e Rosângela Reis e os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, André Quintão, Antônio Carlos Arantes, Antônio Genaro, Antônio Júlio, Bosco,

Bruno Siqueira, Carlin Moura, Carlos Henrique, Carlos Mosconi, Celinho do Sinttrocel,

Célio Moreira, Dalmo Ribeiro Silva, Deiró Marra, Doutor Viana, Doutor Wilson Batista,

Duarte  Bechir,  Duilio  de  Castro,  Fabiano  Tolentino,  Gustavo  Corrêa,  Gustavo

Valadares,  Hélio  Gomes,  Hely Tarqüínio,  Ivair  Nogueira,  Jayro  Lessa,  João  Leite,

Lafayette de Andrada, Luiz Carlos Miranda, Luiz Humberto Carneiro, Marques Abreu,

Neider  Moreira,  Paulo  Guedes,  Pinduca  Ferreira,  Rogério  Correia,  Romel  Anízio,

Rômulo  Viegas,  Sargento  Rodrigues,  Sávio  Souza  Cruz,  Sebastião  Costa,  Tadeu

Martins Leite, Ulysses Gomes e Zé Maia.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados João Leite e

outros, Luiz Carlos Miranda e outros e Marques Abreu.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Esporte, de

Administração Pública, de Saúde e da Pessoa com Deficiência e do Deputado Tiago

Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente,  Deputado Inácio  Franco,  demais

Deputados  e  Deputadas,  venho  a  esta  tribuna  dar  uma  explicação  altamente

saudável a todos os que nos assistem. Nós, Deputados, fomos eleitos para estarmos

aqui e usufruir do nosso direito de falar, de externar as nossas opiniões e posições.

Temos  notado  que  a  Oposição  sempre  fala  e  faz  críticas  ao  governo  Anastasia;

portanto, não podemos ser censurados por fazer as nossas críticas e análises sobre o

governo federal. Isso é extremamente incoerente. Não posso ser censurado por fazer

críticas altamente expressivas ao governo federal. E vou continuar a fazê-las. É meu
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direito, garantido pela democracia que me trouxe a esta Assembleia Legislativa.

Para você que nos assiste, vou reproduzir parte do editorial do jornal “Estado de

Minas”: “Já passa do tolerável o desrespeito com que Minas vem sendo tratada pelo

governo federal”.

A reportagem diz que recursos disponibilizados no setor de obras rodoviárias para a

malha federal em território mineiro, a maior do País, não saem do papel ou estão

suspensos ou estão congelados.

As verbas e a boa vontade da União foram literalmente varridas do mapa de Minas.

Não importa quantas vidas ficam na rodovia da morte - no trecho da BR-381 entre

Belo Horizonte e João Monlevade, campeão brasileiro de tragédias - ou o precário

estado dos 96km da mesma estrada entre Governador Valadares e a divisa com o

Espírito Santo.

Os projetos de duplicação ou de simples restauração da via estão simplesmente

engavetados. Qualquer desculpa serve: ora é a incapacidade técnica do próprio DNIT,

ora é coisa pior - suspeita de superfaturamento ou irregularidades nos projetos. O

resultado tem sido o mesmo: Minas Gerais aguardando.

A coleção de promessas não cumpridas está virando piada de mau gosto. É o caso

do  Anel  Rodoviário  de  Belo  Horizonte,  matadouro  de  eficácia  comprovada  por

inúmeras  tragédias  que  ceifam  vidas  com  macabra  frequência  quase  diária.

Promessas, juras e projetos de torná-lo menos tosco e mais adequado ao movimento

pesado que sustenta nunca faltaram. Mas, se o Ministério dos Transportes e o DNIT

tivessem de pagar uma multa, Deputado Délio Malheiros, a cada vez que enganaram

os  mineiros  com  desculpas  esfarrapadas,  a  arrecadação  já  seria  suficiente  para

ladrilhar  o  piso  dessa  via.  Nem  tanto  pedem  os  que  correm  risco  nas  rodovias

federais que cortam Minas, como as BRs 153, 365, parte da 040 e a confluência da

295  com  a  474,  para  ficar  só  com  as  mais  insuportavelmente  inadiáveis.  Elas

chegaram a ser relacionadas no programa de restauração e manutenção do DNIT

para este ano. Doce e breve ilusão, pois, para Minas, nada. Tampouco tem havido

compensações em áreas já discutidas aqui várias e várias vezes. A cidade em que

nasceu Dilma Rousseff, muitas vezes visitada por ela na campanha eleitoral, continua

agora aguardando e, até que enfim, depois de tanto falarmos disso, os recursos para
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o metrô sairão, mas num sistema tripartite, Deputada Luzia Ferreira. O governo do

Estado e a Prefeitura terão de colocar dinheiro. Em outras Capitais a proposta é bem

diferente daquela formatada para Minas.

O acanhado Aeroporto de Confins terá de se contentar com um puxadinho e nem

entrou na lista dos terminais que terão o capital e o dinamismo da iniciativa privada. E

até agora também não está nas contas da União a menor disposição para apoiar a

instalação em Belo Horizonte de um tribunal regional federal, trazendo para Minas o

endereço adequado para suavizar as nossas demandas. Nem parece que Minas é o

2º colégio eleitoral e o 2º PIB estadual do País. Daqui se levam votos e impostos.

Temos de pedir mais obras e benefícios federais, sim. Este é o local adequado.

Farei um paralelismo interessante, Deputada Rosângela Reis. Na condição de ex-

Prefeito e municipalista, informo aos senhores que precisamos dar muita atenção a

esta situação. Existe um programa famoso na Rede Globo, no domingo, o programa

do Faustão, que tem o quadro “Se vira nos 30”. Nele a pessoa tem 30 segundos para

fazer  um  malabarismo.  O  governo  federal  fez  com  os  governos  estaduais  e

municipais o “Se vira nos 29”, ou seja, a Emenda 29 hipoteca gastos e despesas para

Governadores,  Prefeitos.  E  o  governo  federal  assiste  a  tudo  de  camarote.

Simultaneamente a isso,  a base do governo Dilma nesta Casa gosta de alardear

contando números. Então, vamos a alguns números interessantes: a União transferiu

117,9 mais recursos por habitante para governos comandados por partidos da base

em 2001.  Levantamento  feito  pelo jornal  “Hoje em Dia”,  com dados do Portal  da

Transparência,  aponta  que  os  governos  da  base  de  Dilma receberam  em  média

R$712,00 por habitante,  enquanto governos de Estados chefiados por partidos da

Oposição  receberam  apenas  R$326,00.  Em  volume  financeiro,  os  governos  dos

Estados comandados por aliados do governo federal, que têm uma população de 91

milhões de pessoas, receberam o total de repasses de R$65.000.000.000,00. Já os

Estados governados pela Oposição, com um total de 99 milhões de habitantes, foram

contemplados com apenas R$32.000.000,00.

Então, ninguém vai aqui me censurar no direito que tenho de fazer as críticas ao

governo  federal.  Escutamos  aqui  as  críticas  ao  governo  de  Minas,  governo

reconduzido  várias  vezes,  trocando,  é  claro,  do  Governador  Aécio  Neves  para  o
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Governador  Anastasia,  mas continuando obras de impacto e relevo para a nossa

população.

Neste momento concederei vários apartes aos Deputados, mas gostaria de pedir a

cada um deles que utilizasse apenas 1 minuto do meu tempo para que todos possam

falar.

A  Deputada  Rosângela  Reis  (em  aparte)*  -  Gostaria  de  agradecer  o  aparte,

Deputado Rômulo Viegas, e parabenizá-lo pelo posicionamento que está revelando a

este Plenário. Também gostaria de parabenizar o jornal “Estado de Minas” por ter

colocado em destaque essa matéria e por estar divulgando a situação real que Minas

vem enfrentando, como as retaliações por parte do governo federal. Digo isso porque

a matéria realmente mexeu comigo.  Deputado Rômulo Viegas, achamos que nem

compensaria  mais  vir  a  essa tribuna  para  falar  da  duplicação da BR-381 porque

achávamos que esse projeto já estava na mesa do Ministro dos Transportes para ter

assinada a sua licitação. No entanto, o projeto foi cortado. Portanto, Minas Gerais

está sendo retaliada, e estamos perdendo muito com isso. Parabéns a V. Exa. por

abordar esse tema instigante. Quem sabe isso acenda novamente a nossa luta pela

duplicação da BR-381.

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado. Certamente que, com essas nossas

críticas, o metrô, até que enfim, está saindo nesse sistema tripartite.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Rômulo Viegas, parabéns por

jogar luz sobre esse problema. O governo federal anuncia com enorme estardalhaço

investimentos em Minas Gerais. Escuto essa conversa há mais de oito anos. Se o

governo está colocando dinheiro na rodovia é porque é rodovia federal e ele tem de

cuidar.

Como V. Exa. mesmo disse aqui, o aeroporto está tendo um puxadinho. Como fica

a situação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte? A obra não começou. O governo

federal disse que neste ano começaria a obra de restauração do Anel Rodoviário,

mas não temos nenhuma obra significativa para dizer que o governo federal colocou

esse dinheiro em Minas Gerais. Ou é obra do PAC que outros Estados também estão

recebendo, ou é obra da Copa do Mundo, mas obra da Prefeitura de Belo Horizonte,

com dinheiro da Prefeitura, não temos, e com dinheiro do governo federal, em obras
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que são do Estado, também não. O que o governo federal faz é apenas praticar essa

extorsão na questão da dívida de Minas Gerais. São R$5.000.000.000,00 ao ano que

o  governo  federal  drena  de  Minas  Gerais,  e  resiste  em  sentar-se  à  mesa  de

negociação.

Parabéns a V. Exa. por colocar aqui esses números de forma clara e restabelecer a

verdade.

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, Deputado Délio Malheiros.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Deputado Rômulo Viegas, gostaria de dizer

que nós, moradores de Belo Horizonte, e também os quase 5 milhões de habitantes

da RMBH, interligados pelo trabalho, pelo atendimento à saúde, pelos equipamentos

da educação, pela moradia, pelo saneamento básico, sempre tivemos a expectativa

de que o transporte pudesse melhorar. Afinal, são quase 5 milhões de habitantes que

se deslocam diariamente entre as cidades conurbadas da RMBH.

Gostaria de dizer que o metrô de Belo Horizonte é o mais antigo que começou, mas

ainda  está  inacabado.  Até  hoje  temos  apenas  uma  linha  e,  mesmo  assim,  é

inacabada em suas possibilidades. De 1993 até dois anos atrás, o PT administrou

aqui a Prefeitura e, mesmo sendo do PT, não conseguiram sensibilizar o governo

federal a investir no transporte urbano da RMBH. Então, essa liberação de recursos

foi  fruto do esforço do Prefeito  Marcio Lacerda,  com o Governador  Anastasia,  de

apresentar até uma proposta de PPP, dada a ausência reiterada de recursos. Teve-se

de recorrer a essa via de buscar dinheiro de outras cidades. Então, o governo do

Estado,  as  Prefeituras  de  Belo  Horizonte  e  de  Contagem  entrarão com recursos.

Espero  que  a  Prefeitura  de  Betim  também  entre,  porque  é  do  PT e  do  governo

federal,  e  coloque  dinheiro  para  o  metrô  seguir  nessa  direção,  pois  é  uma

necessidade. Foi em função disso que tivemos essa luz. Volto a dizer que se trata de

um empréstimo que terá de  ser arcado pelas Prefeituras  de Belo Horizonte e de

Contagem e pelo governo do Estado. Antes tarde do que nunca.

Fazemos essa observação para corrigir e também reivindicar, aliás, mais recursos.

Hoje o transporte não pode ser só de Belo Horizonte, tem de se estender para a

região oeste,  Contagem e Betim, também para o Eixo Norte, Ribeirão das Neves,

Santa Luzia, aeroporto e Cidade Administrativa, para atender bem a população da
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Região Metropolitana.

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, Deputada Luzia Ferreira.

O Deputado Luiz Carlos Miranda (em aparte)* - Cumprimento-o pela lucidez e pela

clareza  com  que  trata  novamente  essa questão da BR-381.  Jamais  pensaria  em

desanimar na luta pela duplicação dessa BR.

A BR-381  é  um  entrave  que  temos  no  desenvolvimento  do  Leste  de  Minas.  É

exatamente  a  BR  que  faz  com  que  essa  promissora  região  se  torne  menos

desenvolvida no Estado. Acho que é um momento importante de fazermos com que o

governo federal assuma o seu verdadeiro papel. É muito fácil fazer discurso, dizer

que estão vindo benefícios, verbas, mas o que é preciso ser feito, normalmente, não

tem sido feito. Essa sua lucidez de fazer com que esse assunto não morra, não caia

no  esquecimento  em  função de  discurso  vazio  é  muito  apropriada.  É preciso  ter

debate político, sim, mas com ações concretas que carreiem o desenvolvimento para

o Leste de Minas Gerais.

Cumprimento V. Exa. por essa clareza, por essa determinação para trabalharmos

juntos,  cerrarmos  fileira  pelo  desenvolvimento  do  Leste  de  Minas,  que  passa

exclusivamente pela duplicação da BR-381. Parabéns, ilustre Deputado.

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, Deputado Luiz Carlos Miranda.

Deputado Duilio de Castro, terei pouco tempo para conceder-lhe o aparte. Assim,

Sr. Presidente Deputado Inácio Franco, espero não ser censurado nesta tribuna, seja

para elogiar, seja para criticar qualquer governo, federal, estadual ou municipal. Estou

aqui para fazer análise daquilo que entendo. O governo federal tem feito coisas boas

também, assim como o governo de Minas. Agora, não pode ser cerceado o direito de

externarmos no Parlamento o nosso entendimento, o nosso ponto de vista. Repito,

quando a Oposição vem aqui e faz crítica ao governo de Minas, nós ouvimos, mas

não é falando em tom mais alto, gritando, que vamos recuar. Deixamos bem claro que

estaremos sempre aqui, na tribuna, expondo o nosso entendimento, a nossa clareza

do que acharmos errado e correto. É para isso que fomos eleitos.

Agradeço a atenção de V. Exa. Que fique registrado em ata que não aceitamos

censura. Vamos criticar e elogiar quando assim acharmos que deve ser feito.

* - Sem revisão do orador.



1301
____________________________________________________________________________

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

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

quero relatar aqui uma luta que iniciamos na Assembleia Legislativa na legislatura de

2003  e,  agora  no  mês  de  abril  de  2012,  Deputado  Ulysses  Gomes,  tivemos,

finalmente, a conquista.

No início  da  legislatura  de  2003,  apresentei  nesta  Casa  um  projeto  de  lei  que

estendia  a  isenção  de  ICMS  à  aquisição  de  veículo  automotor  por  pessoa  com

deficiência ou por seu representante legal, com um conceito ampliado de deficiência –

o projeto não trata simplesmente da deficiência física, mas também da deficiência

visual, mental severa ou profunda e autista. Muitas vezes essas pessoas, no trabalho

de reabilitação de sua deficiência, precisam se deslocar, e esse deslocamento tem

implicações de acordo com a deficiência que a pessoa apresenta.  A pessoa com

deficiência visual, por exemplo, não tem como ser condutor e tem uma despesa extra

com  isso;  no  caso  da  mobilidade  urbana,  muitas  vezes  o  transporte  coletivo,  de

massa, não está acessível ou não chega ao local aonde a pessoa precisa ir. O IPI já

beneficia essas pessoas, e queríamos estender essa isenção para o ICMS, imposto

estadual. Assim, apresentamos um projeto de lei, que foi aprovado nesta Casa, mas

vetado. Fizemos, então, um acordo com o então Governador,  Aécio Neves, e sua

base de governo para a derrubada do veto, e a lei entrou em vigor. Mas, para a lei ser

aplicada, deveria haver a concordância do Colegiado dos Secretários de Fazenda de

todo  o  País.  Durante  seis  ou  sete  anos,  lutamos  para  que  isso  ocorresse.  Em

determinado  momento  desse  período,  nossa  lei,  talvez  por  uma  interpretação

equivocada na Casa, foi revogada, mas nesse sentido já apresentamos emenda a

projeto  de  lei  de  minha  autoria  que  isenta  também  de  IPVA as  pessoas  com

deficiência. De qualquer forma, a verdade é que lutamos por sete anos para que os

Secretários fossem sensibilizados para essa causa.

Agora, quero anunciar aos Deputados que, no “Diário Oficial da União” de 9/4/2012,

foi publicado o Convênio ICMS Confaz nº 38, que diz que o Conselho Nacional de

Política Fazendária resolve celebrar o seguinte: “Cláusula 1ª - Ficam isentas do ICMS

as saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo quando adquirido por

pessoas  portadoras  de  deficiência  física,  visual,  mental  severa  ou  profunda,  ou



1302
____________________________________________________________________________

autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. § 1º - O benefício

correspondente deverá ser transferido ao adquirente do veículo, mediante redução no

preço.  §  2º  -  O  benefício  previsto  nesta  cláusula  somente  se  aplica  a  veículo

automotor  novo  cujo  preço  de  venda  ao  consumidor  sugerido  pelo  fabricante,

incluídos  os  tributos  incidentes,  não  seja  superior  a  R$70.000,00”.  Ou  seja,  até

R$70.000,00, todo veículo adquirido por pessoa com qualquer tipo de deficiência será

isento do ICMS.

Não vou ler a íntegra do convênio, que é longo, mas é importante ressaltar que ele

estabelece  um  prazo  de vigência  e  critérios.  O  prazo  de  vigência  é  fixado  entre

1º/1/2013 e 31/12/2013. Ou seja, até o final do ano, o Estado deverá ter o seu decreto

regulamentador e implementar a sua sistemática para efetivar esse convênio. Assim,

estou  apresentando ao Governador  Anastasia  um requerimento,  que  será  votado

amanhã e que passo a ler. “O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. que

dirija ao Sr. Governador do Estado pedido de providências no sentido de expedir, com

necessária tempestividade, o decreto regulamentador do convênio ICMS Confaz nº

38, de 30/3/2012, que concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a

pessoas portadoras de  deficiência  visual,  mental,  e  a  autista,  diretamente  ou  por

intermédio de seu representante legal. Como o convênio estará em vigor no período

de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, é necessário que o decreto esteja em vigor

já no primeiro dia, para que não se procrastine ainda mais o exercício desse direito de

profunda repercussão social.”

Portanto, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, a luta desta Assembleia Legislativa foi

vitoriosa, pois, nove anos depois, conseguimos que finalmente o Confaz fizesse esse

convênio, possibilitando que a antiga Lei nº 17.757, de 2005 - e posso dizer que ela é

uma lei  de  toda  a  Assembleia  Legislativa  -  pudesse  hoje  ter  os  seus  resultados

próximos  de  serem  efetivados.  Isso  foi  muito  importante  e  agradeço  todos  os

Deputados e todas as Deputadas que, naquele ano - e o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva estava aqui  em 2005 -,  ajudaram-nos a  derrubar  o veto,  em acordo com o

Governador. Depois, ficamos forçando o Confaz, durante todos esses anos. É aquele

ditado:  água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Finalmente,  furamos o

bloqueio do Confaz e, de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, todas as pessoas com
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deficiência poderão adquirir veículos até R$70.000,00 isentos de ICMS e IPI. Além

disso,  Deputado Dalmo Ribeiro Silva  -  vou conceder-lhe  um aparte,  com o maior

prazer  -  estamos  já  pedindo  ao  Confaz  para  subir  um  pouco  essa  faixa  de

R$70.000,00,  pois  entendemos  que  ela  é  um  limitador.  Ninguém  quer  isentar  a

aquisição de carro de luxo,  mas,  principalmente para as  pessoas com deficiência

física,  quanto  mais  alto  o  carro,  quanto mais  espaçoso o  carro,  mais  fácil  a  sua

adaptação,  sendo  que  alguns  modelos  custam  um  pouco  mais  de  R$70.000,00:

R$78.000,00, R$79.000,00, R$82.000,00 e R$83.000,00. Se fizermos um acréscimo

nesse valor, ainda beneficiaremos mais essas pessoas com deficiência física para a

adaptação no seu carro. Então, comunico isso ao Estado de Minas Gerais e peço ao

Governador Anastasia e à Secretaria de Fazenda que, rapidamente, regulamentem

esse convênio do Confaz.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado. Quero parabenizar V.

Exa. de uma maneira muito vigorosa e grata. Há muito tempo, tenho acompanhado

esse trabalho, essa empreitada que V. Exa. tem feito, nesta Casa, a qual culminou na

aprovação do seu projeto. Foi possível, então, conseguir efetivamente esse benefício

tão  importante  para  aqueles  que  sempre  o  puderam  buscar  na  Assembleia

Legislativa, por meio do projeto de lei e de um grande debate que V. Exa. realizou

neste Plenário. Então, sem dúvida alguma, quero parabenizá-lo por essa luta que V.

Exa.  carrega,  há  longos  anos.  Quero  também  compartilhar,  da  mesma forma,  do

requerimento de V. Exa., que busca a regulamentação junto ao governo. V. Exa. tem

um  grande prestígio  no  governo,  a  sua  credibilidade  é  muito  forte,  mas  gostaria

também de dizer que estaremos ao seu lado,  buscando uma brevíssima e rápida

regulamentação. É necessário que isso ocorra, em Minas Gerais, em razão do longo

tempo  da  aprovação,  por  unanimidade,  desse  projeto  por  esta  Casa.  Então,

parabenizo  V.  Exa.  por  essa  bandeira  que,  há  muito  tempo,  vem  trazendo.  Os

benefícios para o Estado estão sendo aguardados, há muito tempo. Aliás, estivemos,

há pouco tempo, em Pouso Alegre, em uma audiência pública da comissão tão bem

dirigida pelo Doutor Wilson Batista, e um dos pontos debatidos, naquela ocasião, foi o

ICMS.

Citamos o nome de V. Exa. como autor dessa medida, desse projeto, aguardando a
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sua  regulamentação.  Vamos  torcer  para  que  isso  venha a  ocorrer  o  mais  rápido

possível. Quero parabenizá-lo.

O Deputado André Quintão* -  Muito obrigado,  Deputado Dalmo Ribeiro Silva. V.

Exa. também votou favoravelmente ao projeto, na derrubada do veto. Hoje de fato

podemos  comemorar,  porque  agora  só  está  nas  mãos  do  Governador,  e  tenho

certeza de que ele destacará a Secretaria de Fazenda para fazer a aplicação do

convênio aqui em Minas Gerais.

O  Deputado  Ulysses  Gomes  (em  aparte)*  -  Deputado  André  Quintão,  nesta

oportunidade  quero  também  parabenizar  o  trabalho  de  V.  Exa.  e  dizer  que  a

admiração que tenho pelo seu trabalho é de longa data, dentro do nosso partido e

dos  movimentos sociais,  por  esse  reconhecido  trabalho.  Hoje  percebemos o  fácil

acesso, o trâmite que todo Deputado tem com V. Exa., exatamente pela forma de

diálogo, técnico, competente, aberto, democrático, com que V. Exa. tem marcado o

debate nesta Casa.

A informação que V. Exa. traz para Minas Gerais é de um projeto que há tantos

anos V. Exa. e vários Deputados vêm tentando implementar nesta Casa. Acho que a

Assembleia tem sido pioneira também nesses assuntos de desenvolvimento social. É

muito bom registrar  o trabalho que o Deputado André Quintão exerce à frente da

Comissão de Participação Popular, junto aos movimentos de desenvolvimento social

em Minas Gerais. Não tenho dúvida de que esse projeto terá, da parte do governo,

total abertura para implementação, na essência do que V. Exa. está dizendo aqui. É

com certeza um avanço importante. Ano passado esta Casa instituiu uma comissão

permanente de defesa dos deficientes, que vem exatamente em consonância com o

que os Deputados desta Casa pretendem: criar, incentivar e promover este debate

nesta Casa, e fazer com que Minas Gerais cada vez mais ofereça oportunidades e

condições para essas pessoas que tanto lutam. Esse projeto foi experiência de uma

luta de anos. É aquela frase que sempre ouvimos, sobre o brasileiro que não desiste

nunca. V. Exa. é exemplo disso. Sobretudo essa minoria, essa classe, esses cidadãos

mineiros merecem também essa conquista compartilhada pelo trabalho de V. Exa.,

liderado nesta Casa.

Aproveito,  Deputado,  para  apenas  fazer  um  comentário.  O  Deputado  que  o
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antecedeu nesta tribuna falava da preocupação com a censura. Não tenho dúvida

que a Oposição, a nossa bancada, nós, Deputados do PT, que sofremos em muitos

momentos algum tipo de censura nesta Casa, não compreendemos a forma pela qual

o  Deputado quis  manifestar-se.  Muito  pelo  contrário,  o  que não  podemos  aceitar

nesta Casa não é a censura, mas é não fazer o debate dos investimentos que Minas

Gerais  deixa  de  fazer.  Acho  que  é  esse  o  debate.  Debater  projetos  e  ações,

investimentos do governo federal em Minas Gerais, é fundamental.  Aliás podemos

assentar-nos  aqui  um  dia  e  apresentar  inúmeros  investimentos  e  projetos  que  o

governo da Presidente Dilma tem feito  em Minas Gerais.  Prova disso é a grande

aceitação que os mineiros têm do seu governo e da pessoa da Presidente Dilma. Mas

não podemos deixar de debater essa questão. Mais do que isso, este Plenário, esta

Casa, esta instituição, este poder importante que o Parlamento tem não pode deixar

de debater os investimentos de Minas Gerais. É isso que está faltando nesta Casa.

Se  o  debate  é  sobre  os  investimentos  do  governo  federal,  que  o  façamos,  mas

façamos  paralelamente  o  nosso dever  de  casa,  que é  debater  como está  Minas

Gerais, onde estão os investimentos de Minas Gerais.

Mais  uma  vez,  Deputado,  parabéns  pelo  seu  trabalho,  por  esse  projeto,  essa

conquista importante.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Ulysses Gomes.

Nos 30 segundos finais,  até por uma questão de justiça, queria cumprimentar o

Geraldo  Magela,  o  Ceguinho,  artista,  humorista,  porque  foi  ele  que  me  sugeriu

apresentar  esse projeto de lei  na Assembleia Legislativa.  Às vezes as coisas não

caminham com a agilidade que esperamos, até porque os Secretários de Fazenda

não gostam de abrir mão de receita, mas, neste caso, a luta foi vitoriosa. O convênio

do Confaz foi publicado no “Diário Oficial da União”, e agora faremos essa solicitação

ao Governador Anastasia, para que Minas Gerais rapidamente se adapte e, em 2013,

todas as pessoas com deficiência em Minas possam adquirir seu veículo com isenção

de IPI e de ICMS. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O  Deputado  Délio  Malheiros  -  Sr.  Presidente,  meus  colegas  Deputados  e
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funcionários  de  carreira  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  o  primeiro

registro que gostaria de fazer seria em relação ao nosso Procon Assembleia, esse

órgão extremamente eficiente, dinâmico, enxuto e muito bem administrado pelo Dr.

Marcelo  Barbosa  e  que agora  é  referência  nacional.  Na semana que passou,  os

nossos  servidores  do  Procon  estiveram  em  Roraima,  onde  foram  presenciar  a

instalação do Procon na Assembleia de Roraima, que tem o Procon de Minas Gerais

como um paradigma dos  mais  corretos  e  de  funcionários  que atuam de maneira

escorreita. Portanto, fica aqui o nosso abraço e os nossos parabéns aos servidores

do Procon da Assembleia.

Sr.  Presidente,  o  que  me  traz  a  esta  tribuna  é  uma  mistura  de  indignação,

esperança e, especialmente, de certeza de que, em Minas Gerais, o governo federal

comete verdadeiras atrocidades. O governo federal, que abandonou o nosso Estado,

vem agora dizer que aplicará R$2.000.000.000,00 em projetos de mobilidade urbana.

O famigerado BRT, que está sendo executado em três avenidas da nossa cidade, já

teve as suas obras paralisadas em razão de editais viciados em que construtoras

foram escolhidas, e o Tribunal de Contas, aplicando a Constituição e a lei, mandou

paralisar essas obras. Isso é muito complicado, porque uma obra paralisada se torna

cada vez  mais  cara.  Para  o  BRT,  com um jogo de cartas  marcadas  para  certas

construtoras  ganharem  a  licitação  -  e  a  Delta  já  está  aqui  operando  em  Belo

Horizonte -, teremos agora as obras de três estações paralisadas.

Veio o anúncio do metrô. Ontem, Deputado João Leite, retornando de Brasília, um

dos maiores especialistas em transporte coletivo de Minas Gerais, filiado até ao PT,

confessou-nos que esse projeto de ligar a Savassi à Lagoinha com a linha do metrô é

absolutamente  inviável  da  forma  como está.  Não  há  como fazer  uma oficina  de

manutenção,  que  é  uma  área  grande,  subterrânea.  Essa  linha  não  terá  ligação

alguma com outra linha. No entanto, vem o governo federal e anuncia, com todo o

estardalhaço, o investimento no metrô. Escuto isso há mais de 20 anos. O último

investimento no metrô de Belo Horizonte foi ainda pelos idos de 1998. Esperamos

que o governo cumpra e realmente coloque esses recursos no metrô. Agora onde

estão os recursos do Anel Rodoviário e da BR-381? Quando mostramos a alguém

que  a  BR-040,  que  liga  a  cidade mais  conhecida  do  Brasil  no  mundo,  o  Rio  de
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Janeiro,  à  Capital  federal,  e  é  uma rodovia  que todos  os  dias  mata  dezenas  de

pessoas, as pessoas ficam sem acreditar.

Deputado João Leite, a Rodovia 367, uma rodovia federal, tem mais de 100km de

terra  intransitáveis  no  Norte  do  Jequitinhonha,  com  interligação  com  o  Vale  do

Jequitinhonha;  é  uma rodovia  de  terra  abandonada.  Mas  vem o  governo  federal,

convoca  a  imprensa,  monta  um  esquema publicitário  violento  e  divulga  números

fantasiosos que foram investidos em Minas. O governo esquece-se de que retirou

daqui  a  Fiat  Automóveis.  Aqueles  que bradam a  bandeira  da  defesa do  governo

federal esquecem-se de que a União suga de Minas R$5.000.000.000,00 ao ano e

R$400.000.000,00 ao mês em um contrato de juros escorchantes, em um contrato

ilegal, inconstitucional, que só atende à voracidade arrecadatória dela mesma. É uma

verdadeira  covardia  com  o  Estado  de  Minas  Gerais,  que  precisa  investir  na

segurança, na educação, no transporte e nas rodovias estaduais.  Aliás, Deputado

João Leite, V. Exa. conhece alguma rodovia estadual que esteja em más condições?

Nenhuma,  porque  o  governo  do  Estado  tem  cuidado  das  suas  estradas,  mas  o

governo federal abandonou Minas Gerais.

Quando analisamos os números das transferências da União para outros Estados,

levando-se em conta a renda “per capita” ou o repasse “per capita”,  a Bahia leva

vantagem, assim  como outros  Estados que são administrados pelo mesmo grupo

político. E Minas Gerais fica aí, de pires na mão, assistindo a essa parafernália de

supostos convênios que serão assinados para a realização de obras do metrô, de

rodovias, do PAC. Menos de 20% das obras do PAC foram executadas até o seu final,

em  Minas  Gerais.  Deputado  João  Leite,  não  podemos  compactuar  com  essa

situação. Temos de unir forças neste Estado para que a União pare de enganar os

mineiros com essas falsas promessas. Que venha o metrô; que venham os recursos

da Copa do Mundo; que venha uma reforma do aeroporto de Confins, mas não um

puxadinho, como disse aqui o Deputado Rômulo. Srs. Deputados, esta Casa deve

armar  uma trincheira  contra  esses abusos cometidos contra  Minas Gerais,  contra

essas atrocidades da União contra Minas Gerais.

Estamos agora lutando em prol do Tribunal Regional  Federal da 1ª Região, e a

União faz corpo mole, não levanta uma palha para erguer o tribunal de que tanto
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precisamos. Ela abandonou o Anel Rodoviário, a BR-381, a BR-040 e o aeroporto de

Confins. Onde estão os recursos da União que ficam apenas nos anúncios? Devemos

ficar com os olhos e os ouvidos atentos para os poucos recursos que virão para a

obra de mobilidade urbana porque a Construtora Delta já está aí operando nessas

linhas do chamado BRT, cuja propaganda está custando R$32.000.000,00 para a

Prefeitura de Belo Horizonte. Estão sendo gastos R$32.000.000,00 com anúncios de

obras em Belo Horizonte. É uma situação contra a qual temos de reagir.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Délio Malheiros, nem me sinto

confortável para aparteá-lo, dada a força, o vigor e o conteúdo da sua manifestação,

feita  da tribuna da Assembleia nesta tarde.  O Deputado Doutor Viana dizia:  “Que

discurso, hein!” Realmente é um grande discurso, que tem base e dados, mostrando

a realidade. É isto: o governo federal abandonou Minas Gerais. Senão, vejamos os

números.  V.  Exa.  foi  muito  feliz  ao  relatar  que  Minas  Gerais  tem  28.000km  de

rodovias estaduais e que o governo federal tem 10.000km de rodovias federais em

Minas Gerais. Dos 10.000km, 4.000km estão concedidos ao Estado para fiscalizar,

como acontece no Anel Rodoviário, onde Minas é que faz a fiscalização com a Polícia

Rodoviária. E o governo do Estado tem então 32.000km, toda essa malha rodoviária

para manter. O governo federal não dá conta dos 6.000km. É uma gestão precária.

A nossa população está exposta nessas estradas. Os acidentes aqui são terríveis.

Grandes caminhões e ônibus passam a centímetros de nós nessas pistas simples

das rodovias federais  em Minas Gerais.  E o Anel  Rodoviário? E o metrô de Belo

Horizonte? V. Exa. colocou muito bem: é uma grande propaganda. O governo federal

é muito bom em propaganda: 32 bilhões para os Estados; 3 bilhões e 100 milhões

para Minas Gerais. Quando vamos ver, 1 bilhão é do governo federal; 1 bilhão do

governo do Estado, da Prefeitura de Belo Horizonte e da Prefeitura de Contagem; e 1

bilhão  é  empréstimo.  Estamos  falando  em  dívida.  Essa  agiotagem  explícita  do

governo federal...  Isso não é contra o  Governador  Anastasia  ou o ex-Governador

Aécio, mas contra o cidadão de Minas Gerais, contra o mineiro. Quem está pagando

essa conta é o povo de Minas Gerais. É agiotagem, é crime. Agiotagem não pode! A

todo momento, o governo federal fala em baixar os juros, mas não renegocia a dívida.

Deputado Délio Malheiros, neste primeiro trimestre, aconteceu a maior arrecadação
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da história do governo federal no País, em Minas Gerais. Quanto voltará para Minas

Gerais? V. Exa. lembrava das estradas federais de terra, mas quero lembrar da BR-

356, que começa no Ponteio - V. Exa. conhece muito bem - e vai até Ouro Preto. É

patrimônio mundial, patrimônio da humanidade. Hoje, para percorrer 90km e chegar

até  Ouro  Preto  demoram-se  três  horas.  Os  comerciantes  de  Ouro  Preto  estão

quebrando.  Ninguém quer  ir  a  Ouro Preto  por  causa da estrada,  Deputado Délio

Malheiros.  Minas  Gerais  foi  abandonada,  esquecida.  O  governo  federal  do  PT

esqueceu Minas Gerais, mas nós não esqueceremos. Nós nos lembraremos dela.

Enquanto Fernando Henrique inaugurou nove estações do metrô em Belo Horizonte e

a duplicação da BR-381 Sul, com 600km de Belo Horizonte a São Paulo, o governo

federal do PT não fez nada. Não esqueceremos. Parabéns pelo seu pronunciamento.

Obrigado pela oportunidade de fazer parte desta tarde tão feliz de V. Exa., que faz

esse discurso tão importante para a nossa história. Muito obrigado.

O Deputado Délio Malheiros - Obrigado, Deputado João Leite.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Obrigado, Deputado.  Primeiramente,

gostaria de parabenizar V. Exa. por trazer um assunto tão importante para que os

mineiros tenham conhecimento da realidade atual do País, e V. Exa. traz números. O

que acho engraçado é que, quando vêm aqui e mostram alguns números, mostram

números  que estão chegando ou pelo  menos  irão  chegar,  pois  nem sabemos se

chegarão,  pois  na  verdade  anunciam  alguns  recursos  que  chegarão,  mas  nunca

chegam. Há Prefeitos de algumas cidades que não gostam nem querem recursos

federais,  pois  falam  que  disponibilizarão  o  dinheiro  fazendo  com  que  fiquem  na

expectativa. Aí começam a fazer alguma coisa, mas param, pois vem apenas uma

parcela e, muitas vezes, nem essa parcela vem.

Queria chamar atenção para isso, pois quando falam de algum recurso na ordem de

cento e poucos milhões de reais ou às vezes dois bilhões esquecem-se de trazer os

números do orçamento para que o povo mineiro saiba. O orçamento deste ano é de

R$1.500.000.000.000,00  e  Minas  Gerais  contribui  muito  para  que  esse  dinheiro

chegue aos cofres em Brasília. Alguns Deputados da base governista do PT falaram

hoje sobre o recurso que chegou em 2007.  Mas é migalha do orçamento, pois o

orçamento de 2007 a 2012 ultrapassa R$6.000.000.000.000,00. Esse é o dinheiro do
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orçamento de 2007 para cá.  Aí  você soma o que vem para Minas Gerais e vê o

tratamento que Minas tem recebido do governo. Mostrar números que vão chegar, o

que vem ou que é transferência constitucional é uma coisa, mas colocar dinheiro e

investimentos que o governo de Minas e o povo mineiro precisam...Como disse o

Deputado João Leite, não pode acontecer o estrangulamento que tem ocorrido nas

nossas  rodovias,  pois  isso,  infelizmente,  apenas  engessa  o  nosso  Estado.

Precisamos, sim, cobrar e levar os números ao povo mineiro para que, na hora certa,

saiba avaliar se isso está sendo correto, se o dinheiro está retornando ao seu bolso,

porque ele paga e paga muito imposto. Deputado, parabéns por trazer um assunto de

tamanha importância a este Plenário.

O Deputado Délio Malheiros - Obrigado, Deputado Duilio. Encerro dizendo que, na

questão da dívida do Estado de Minas Gerais, impetramos uma ação popular que

estará no Supremo nos próximos dias. Tenho certeza de que o Poder Judiciário não

compactuará com essa extorsão praticada pela União contra nós, mineiros, nesse

contrato da dívida. E que esse contrato deverá ser revisto porque não é mais tolerável

que o Estado tenha de carrear tantos recursos para nutrir a voracidade arrecadatória

da  União,  que  não  dá  a  devida  atenção  a  Minas  Gerais  com  as  obras.  Apenas

anuncia, mas os recursos nunca chegam ao nosso Estado, e o mineiro está sempre

dependendo  do  Governador  Anastasia  e  do  trabalho  do  Senador  Aécio  para  que

recursos venham para Minas Gerais  e sejam supridas as necessidades do nosso

Estado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  Deputadas  e  Deputados,  hoje

tivemos uma manhã produtiva, em que votamos alguns vetos do governo. Iniciamos

também uma discussão - e à tarde o Deputado Rômulo Viegas fez questão de voltar

ao tema - sobre investimentos em Minas Gerais. Não poderia deixar de repetir alguns

dados  e  realçar  outros  importantes  para  Minas  Gerais.  Durante  os  oito  anos  do

governo Lula e no primeiro e no início do segundo ano do governo Dilma, Minas

Gerais recebeu recursos de uma forma republicana, como nunca havia acontecido. É

fácil explicar e demonstrar isso. Quando o Presidente Fernando Henrique governou o
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País - e por meio dele a aliança PSDB-PFL, depois DEM, aliança conservadora que

governou o Brasil por oito anos - houve uma atitude de subserviência completa ao

FMI e ao que se chamava Consenso de Washington. O Brasil  se submetia a um

arrocho fiscal, a juros altíssimos e à cartilha do FMI e do chamado neoliberalismo.

Os  governos  de  Estado,  de  maneira  geral,  eram  aliados  a  eles  no  primeiro

momento e também se submetiam a isso. Foi quando Eduardo Azeredo governou

Minas Gerais. Abro um parêntese para dizer que foi o pior governo que Minas já teve,

não do ponto de vista pessoal da figura do Deputado Eduardo Azeredo, mas do ponto

de vista do significado político, econômico e social para Minas Gerais. Aplicava-se

essa política de arrocho tanto para o Estado de Minas Gerais quanto para o Brasil. E

a subserviência do governo Eduardo Azeredo ao governo FHC era imensa.

Foi quando se renegociou essa dívida em termos muito ruins, que repercutem hoje,

merecendo uma negociação melhor,  feita de governo tucano para governo tucano

porque havia subserviência ao FMI. Na época, tanto o PT quanto o PMDB votaram

contra essa renegociação, já adiantando que era lesiva aos cofres de Minas Gerais e

que no futuro isso se tornaria um grande problema, como, de fato, se tornou. Essa

negociação foi feita no bojo desse debate, em que o FMI mandava que o Estado

brasileiro enxugasse, não gastasse, fizesse superávit primário, elevasse as taxas de

juros. Nesse patamar econômico de recessão, o Brasil não vislumbrava crescimento

econômico.

Quando  o  Presidente  Lula  ganhou  as  eleições,  passamos  a  inverter  esse

procedimento,  e  o  Brasil  passou  a  ter  uma  sequência  lógica  de  crescimento  e

desenvolvimento econômico, com a divisão de renda, que está em curso no Brasil.

Faço um parêntese para dizer que está em curso, não está feita em sua totalidade,

não está terminada. O Presidente Lula passou a apostar no desenvolvimento e no

crescimento do mercado interno. Por isso 50 milhões de pessoas saíram da pobreza,

passaram para a classe média, tiveram o que gastar, passaram a andar de avião, a

viajar  e  a  ter  emprego.  Outra  lógica  foi  colocada no Brasil,  que não a  lógica de

subserviência ao mercado externo, mas a lógica do desenvolvimento interno.

Assim o Presidente Lula conseguiu mudar a cara do Brasil do ponto de vista de

emprego e de geração de renda e passou a aplicar também em programas sociais
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importantes, como o Bolsa Família,  como o ProUni  na área educacional,  como o

Pronera na área educacional para a reforma agrária. Passou a aplicar em programas

fundamentais,  como  Pronaf  na  área  da  agricultura  familiar  e  em  programas  de

microcréditos.  O  Brasil  passou a  apresentar  desenvolvimento  com salário  mínimo

crescendo  anualmente.  Tivemos  um  aumento  estupendo  do  salário  mínimo  em

relação à inflação de 90%. O crescimento do salário mínimo chegou quase a 500%.

Passamos a ter um trabalhador com mais renda, e um Brasil que desenvolvia o seu

comércio interno. As pessoas passaram a ter capacidade e condições de construir

uma nova nação. Era um Brasil com pessoas mais felizes, mais empregadas, com

acesso às riquezas, o que não tinham anteriormente.

Esse foi o patamar que o governo do Presidente Lula entregou à Presidenta Dilma.

Foi possível assim que o Presidente Lula aplicasse recursos em Minas Gerais. Se

considerarem  o  montante  de  recursos  aplicados  em  Minas,  durante  o  governo

Fernando Henrique e durante o governo Lula, verão que é imensuravelmente mais o

que Lula aplicou. Isso não ocorreu somente em Minas, mas em todos os Estados do

Brasil. A lógica foi outra, ou seja, de o Estado brasileiro fazendo investimentos. Lula

privilegiou em especial as questões de desenvolvimento social.

A Presidenta Dilma assume em melhores condições. Por isso terá, conforme Lula já

dizia, como fazer com que o Brasil cresça ainda mais, que um montante maior de

investimentos seja enviado para os Estados. Hoje começamos a ver isso acontecer.

De manhã, Deputado André Quintão, comemorei a liberação por parte da Presidenta

Dilma de R$2.500.000.000,00 só nesta semana para Minas Gerais, isso só em verba

do  governo  federal.  Serão  R$2.000.000.000,00  para  o  metrô,  mais  cerca  de

R$200.000.000,00 para combate à seca e em torno de R$300.000.000,00 para o

Pronatec. Estou sem os dados exatos. Somando tudo, teremos R$2.500.000.000,00

para áreas fundamentais de infraestrutura, como é o caso do metrô e da mobilidade

urbana e para a área de combate à seca, que atinge a agricultura familiar para os

mais pobres do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Em terceiro lugar, recursos serão

destinados à nossa juventude, em programas de ação educacional fundamentais, que

farão com que tenhamos uma juventude preparada para apostarmos no crescimento

do  Brasil,  por  meio  de  mão  de  obra  qualificada.  Foram  três  os  exemplos.  Esta
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semana a Presidenta Dilma destinou recursos para Minas, além de outros para todo o

Brasil. Trouxe-lhes os dados de Minas, deve ter sido anunciado para o Brasil algo em

torno de R$20.000.000.000,00, R$25.000.000.000,00.

Ora,  enquanto  festejava,  pensei  que  todos  gostariam,  que  todos  festejariam

também. Ontem o Governador Anastasia parabenizou a Presidenta Dilma. Todavia a

base do Aécio teve uma reação, Deputado André Quintão, muito estranha. Pareciam

insatisfeitos, desolados, torcendo para que os recursos não viessem. Ficam como ave

agourenta, dizendo que não vai dar certo, que não virão recursos. Acho que o Aécio

aposta no quanto pior melhor. Acredito que ele quer que o recurso não venha para

poder fazer o discurso de que a Dilma não aplicou em Minas Gerais.

Alertei  o  Governador  Anastasia  para  não  cair  nesse  jogo  e  transformar  Minas

Gerais num comitê do Aécio. A Dilma está igual a um foguete, subindo nas pesquisas

assustadoramente. Ela já passou da Lua, está quase chegando a Plutão. Ela está

crescendo; o Anastasia, caindo. Isso é óbvio. Eles dizem que Minas está mal, que

não temos dinheiro para nada, que estamos quebrados, e passam a fazer o discurso

de que isso é culpa da Dilma. Depois de 10 anos, quase 11 de governo tucano, algum

ser humano em Minas Gerais acreditará que a culpa é da Dilma de não darem conta

de governar este Estado?

Eu pergunto isso aos Deputados que têm muita empatia com o Prefeito. O Prefeito

ganha a eleição, Deputado André, e tem 100 dias para fazer um balanço, sendo que

180 dias é o limite. Depois disso, o povo cobra, dizendo: “Olha Prefeito, está na hora

de governar.” Agora, depois de 11 anos, vem o PSDB dizer que a culpa de eles não

saberem governar  é  da  Presidente  Dilma.  Então,  isso  tem feito  com que o  Prof.

Anastasia caia, despenque literalmente, enquanto a Dilma, como um foguete, alcança

Plutão.

É esse o quadro que estamos vendo em Minas Gerais. E a base do Aécio, não sei

por que, continua a inviabilizar o Anastasia e a pensar em Aécio para 2014, torcendo

para que as coisas deem erradas.  Ela fica igual  a ave agourenta,  dizendo que a

licitação dará errado e que o dinheiro não virá. Então, Deputado André Quintão, foi

sobre isso que falei pela manhã, mas eu precisava retomar o assunto com os dados

desse investimento e dizer  ao Professor Anastasia que o nosso partido,  PT,  quer
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Minas avançando junto com o Brasil. Isso é fundamental para o nosso povo. Estamos

de mãos dadas para isso, apesar das nossas diferenças político-ideológicas. Dei-lhe

um conselho: desvencilhe-se do Aécio Neves, não como pessoa ou figura humana -

quanto a isso eles têm todo o direito de ter amizade -, mas desvencilhe-se desse

objetivo  de  fazer  de  Minas  Gerais  um  comitê  do  Aécio.  Governe  Minas  com  os

programas de avanço, de desenvolvimento e de distribuição de renda. Isso é o que

nós e o povo mineiro esperamos.

O  Deputado  André  Quintão  (em  aparte)*  -  Deputado  Rogério,  gostaria  de

parabenizá-lo,  até porque eu estava no Plenário e ouvi  o conteúdo das falas dos

Deputados da base do governo. Achei que eles estivessem falando de outro Estado

que não fosse Minas Gerais, porque se há um Estado que tem tido toda a atenção do

governo  federal  é  o  nosso.  Deputado  Rogério  Correia,  em  janeiro,  tivemos,  por

exemplo, a assinatura de um convênio para a instalação de equipamentos de projetos

que favorecerão o abastecimento humano de água em comunidades com menos de

200 habitantes. Trata-se de um convênio da Funasa com o governo do Estado, em

que o governo federal entra com R$12.000.000,00 e o governo estadual entra com

R$3.000.000,00. Na semana retrasada, o DNIT - demorou sim, e temos de contar

essa demora  -,  publicou  o  edital  de  licitação dos  projetos  executivos da  BR-367,

referentes à ligação de Minas Novas a Virgem da Lapa e de Almenara a Salto da

Divisa. Enquanto isso, aguardamos o trecho de Ijicatu, em José Gonçalves de Minas,

até Virgem da Lapa, que faz parte do Caminhos de Minas, que ainda não foi licitado.

Quanto à BR-367, saiu o edital de licitação na semana retrasada.

Deputado Rogério  Correia,  mais  de  um  milhão de famílias  participam  do  Bolsa

Família  em  Minas  Gerais.  Como  não  há  investimento  em  Minas  Gerais?  Quer

investimento maior  que o feito  no ser  humano? Mas não falarei  apenas do Bolsa

Família.  E  as  universidades  federais?  A política  do  FHC  era  a  de  não  expandir

universidades, era quase a de fechar universidades.

Deputado Inácio Franco, hoje está havendo disputas entre Municípios, pois existe

quase uma universidade por Município-polo. Já foram anunciadas as universidades

federais de Janaúba e de Unaí. Recentemente, anunciou-se também a possibilidade

de expansão para Capelinha, Araçuaí e Almenara. Isso foi agora, recentemente. Ifet,
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escola  técnica,  isso  é  investimento  em Minas  Gerais.  Então,  acho  que  a  disputa

política, até para ser inteligente, não pode ir contra a vontade popular.

Quem  está  falando  mal  da  Presidente  Dilma  está  dando  um  tiro  no  pé.  Sabe

quantos  por  cento  da  população  concordam  com  os  Deputados  que  nos

antecederam? Apenas 4%, 5%. Estamos com os 95% da população e queremos que

o Brasil melhore ainda mais. Mas há os 5% que não engoliram até hoje a vitória da

Dilma.

Não engolem que a Dilma seja mineira. Não queriam que ela tivesse nascido em

Minas e estudado no Estadual Central. Mas ela é mineira, estudou e militou aqui e

tem feito esse belíssimo governo para Minas e para o Brasil.

O Deputado Rogério Correia* - Atleticana, Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Parabéns, Deputado Rogério Correia.

Fico muito feliz, pois está no diário oficial da Prefeitura, do nosso governo - meu e do

Deputado  João  Leite  -  de  Belo  Horizonte:  “Governo  federal  libera  recursos  para

ampliação do metrô de BH: R$2.000.000.000,00”.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado André Quintão. O Deputado

Ulysses Gomes não deve ter gostado de eu dizer que a Dilma é atleticana, mas é a

verdade.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Agora o Deputado João Leite está quase

aderindo ao governo da Dilma.

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte)* - Deputado, quero parabenizar V. Exa.

Temos  aqui  um  alto  nível  de  debate,  ao  dizermos  claramente  aos  mineiros  que

acompanham a TV Assembleia quanto o governo federal, da nossa Presidente Dilma,

mineira e, como disse V. Exa., atleticana, tem feito pelo Brasil e por Minas Gerais.

Falamos não por ela, mas por um projeto nacional.

É inegável, V. Exa. e o Deputado André Quintão citaram vários investimentos. Eu

poderia citar outros. Fico aqui durante a semana e, no final de semana, vou para

minha base no Sul de Minas, visitar as cidades. Assusto-me sempre ao ver de quanta

coisa boa e de quantos investimentos temos tido oportunidade de participar, vendo a

alegria da população. Um deles é o Minha Casa, Minha Vida. Vemos quanto a Caixa

Econômica e as Prefeituras têm investido, com recursos do governo federal, fazendo
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com  que  as  famílias  tenham  dignidade  e  moradia  digna.  Agora  o  projeto  está

avançando com o Minha Casa, Minha Vida Rural. Os institutos técnicos federais estão

se ampliando por todo o Brasil. Em nossa região do Sul de Minas, o Instituto Federal

do Sul de Minas, em Pouso Alegre, está ampliando o câmpus, abrindo unidades em

vários locais da região, oferecendo cursos e mais cursos e qualificando a mão de

obra  dos  nossos  jovens,  da  nossa  população.  Para  quê,  Deputado?  Para  dar

oportunidade que a mão de obra qualificada tenha inserção no mercado de trabalho.

Isso é um projeto nacional, e Minas Gerais não pode ficar longe disso. Obviamente,

muitos outros problemas existem, e queremos debatê-los.

Para  encerrar,  cito  o  problema da  saúde.  Temos  de  nos  unir  para  um  grande

debate. Se o governo federal tem de rever - e precisa - os investimentos na área da

saúde,  além  de  muitos  que  estão  sendo  feitos,  antes  disso,  Deputado  Rogério

Correia,  temos  de  debater  o  porquê  de  Minas  Gerais  não  investir  os  12%

constitucionais,  que são obrigatórios.  Será que o problema de Minas não está na

saúde, na falta de investimentos do governo do Estado? Acho que é um debate que

podemos e devemos ter nesta Casa. Parabéns pelo debate que V. Exa. propõe aqui.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Ulysses  Gomes.

Agradeço-lhe.  Sr.  Presidente,  peço-lhe  apenas  30  segundos  para  finalizar  meu

pronunciamento.

Quero agradecer aos Deputados. A minha intenção era, de fato, mostrar que os

investimentos  existem e  que  não é  possível  debater  contra  a  realidade.  Hoje  de

manhã  mostrei  que  R$4.700.000.000,00  foram  aplicados  apenas  em  obras  de

infraestrutura. Vou trazer outros dados. Estamos sempre fazendo esse levantamento.

Fiz um levantamento muito breve do que o governo de Minas tem aplicado nos

projetos estruturantes. Fiz isso muito rapidamente. Então, peço ao Deputado André

Quintão, que é “expert” no assunto, aprofundar-se nesse levantamento. Nesse caso,

infelizmente,  vamos  ter  surpresas  muito  desagradáveis.  O  governo  não  tem

conseguido aplicar os recursos nos seus projetos estruturantes, que andam mal, por

isso há tantas reclamações dos Prefeitos e do povo mineiro. Mas isso fica para o

próximo debate,  já que o nosso tempo terminou.  Aproveito para agradecer ao Sr.

Presidente pela oportunidade. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duilio de Castro.

O Deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público que nos honra com a presença, telespectadores da TV Assembleia por toda

Minas Gerais, para nós é uma grande alegria estar aqui.

Já que a discussão está nos investimentos de Minas Gerais, quero falar que não

concordo com esses números que vieram à tona. Para quem conhece o Orçamento

da União, sabe que ele está em torno de R$1.500.000.000.000,00. Se dividíssemos

esse valor pelos Estados brasileiros, seriam em torno de R$60.000.000.000,00 de

investimentos que teriam de vir para Minas Gerais, entre transferências voluntárias,

convênios e tudo o mais. Isso ocorreria se dividíssemos o dinheiro igualmente por

todos os Estados.

Na verdade, essa é a conta. Não estamos olhando a proporcionalidade do número

de habitantes porque nos referimos ao Estado de Minas Gerais, que é grande, que

contribui mais com os fundos dos cofres do governo federal. Falam de investimentos

de R$119.000.000,00, enquanto falamos de trilhões, de um grande Orçamento.

É  lógico  que o  governo federal  tem  seus  compromissos.  Ao  falar  dessa nossa

preocupação, a de que Minas Gerais precisa de mais investimentos, falamos também

de  algumas  agendas  do  governo  federal,  como as  da  saúde,  da  educação.  Em

especial, cito uma agenda que precisa ser discutida no Brasil: a segurança pública.

Mostrarei alguns números que, infelizmente, nos deixam pasmos. É bom que o povo

mineiro saiba que o Brasil é o quinto país no índice de violência. Há quase 200 países

na ONU, e somos o quinto em falta de segurança. Temos 137 assassinatos por dia.

Enquanto discutimos o Orçamento,  os investimentos,  brasileiros  são assassinados

por falta de segurança. Se multiplicarmos 137 por 365 dias, teremos mais de 50 mil

assassinados  no  Brasil.  Na  realidade,  vivemos  uma  guerra  incubada.  Nem  nas

guerras que acontecem no Oriente Médio há tanta matança como no Brasil.

Discutimos  investimentos  na  saúde,  na  educação,  na  segurança  pública,  mas

precisamos fazer com que os recursos cheguem aqui, precisamos fazer com que o

governo federal, que detém 70% de toda a arrecadação, faça o dinheiro chegar aqui,

para diminuir a criminalidade.
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Estamos  falando  de  Minas  Gerais,  mas  a  situação  não  é  diferente  em  outros

Estados brasileiros. O que queremos é dar o direito de ir e vir ao povo, garantido na

Constituição brasileira, o que infelizmente não tem. Quando se fala em investimentos,

perguntamos onde estão  as ações governamentais  de  quem detém a  agenda de

discussão,  para  dizer  qual  o  caminho,  o  que  está  sendo  feito  para  diminuir  a

criminalidade, para dar o direito de ir e vir à população. Não vemos isso acontecendo.

Queremos  ver  ações,  programas,  dinheiro  chegando.  Vivemos nessa calamidade,

nessa  pandemia  de  “crack”,  nessa  falta  de  segurança  pública,  lamentavelmente.

Temos de cobrar de quem detém a maior fatia, o maior dinheiro e de quem arrecada

mais, de quem leva os nossos impostos. Que eles retornem na mesma proporção do

que é pago. Nós, mineiros, temos esse direito, pois pagamos impostos. É isso o que

quero ver, e não estou vendo.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Duilio de Castro. Serei

brevíssimo, pois V. Exa. dispõe de pouco tempo. Parabenizo-o pelo discurso lúcido,

embasado, com números do nosso Orçamento e das migalhas que vêm para Minas

Gerais. V. Exa. disse que R$119.000.000,00 viriam para o nosso Estado. Somente

este  ano  o  governo  federal  pagou  à  Delta,  do  Carlinhos  Cachoeira,

R$151.600.000,00.  Somente  na  sexta-feira  passada,  o  governo  pagou  a  essa

empresa R$5.000.000,00 - somente a uma construtora. Enquanto comemoram o fato

de  que  Minas  Gerais  teria  recebido  R$119.000.000,00,  a  Delta  recebeu

R$151.600.000,00.

E há também a comemoração da possibilidade de vir R$1.000.000.000,00 para o

metrô  de  Minas  Gerais,  mas  será  empréstimo,  ou  seja,  teremos  de  pagar  esse

dinheiro.

Gostaria  de  dizer  que  estou  acostumado  a  jogar  com  gritos.  Gosto  de  gritos,

principalmente atrás do meu gol, pessoas balançando a rede e gritando. Quanto mais

gritavam, mais concentrado ficava. Estou acostumado.

Deputado Duilio de Castro, parabéns pelo seu discurso firme. Gostei demais.

O Deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, já estou terminando. Gostaria de vir a

esta  tribuna  com  mais  tempo  -  pois  o  tempo  hoje  foi  pequeno  -  para  discutir

investimentos que tenham condições de mudar a vida não só do povo mineiro, mas



1319
____________________________________________________________________________

também de todo povo brasileiro. Isso é o mínimo que podemos exigir, pois pagamos

uma das maiores cargas tributárias do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  35/2012,  do

Deputado Pompílio Canavez e outros, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  do  Estado:  pelo  BTR:  efetivos  -

Deputados  Zé  Maia  e  Glaycon  Franco;  suplentes  -  Deputada  Luzia  Ferreira  e

Deputado Fred Costa; pelo BAM: efetivo - Deputado Antônio Carlos Arantes; suplente

- Deputado Gustavo Corrêa; pelo PT: efetivo - Deputado Pompílio Canavez; suplente -

Deputada Maria Tereza Lara; pelo PMDB: efetivo - Deputado Bruno Siqueira; suplente

- Deputado Tadeu Martins Leite. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 2.968 e 2.969/2012,

da Comissão de Segurança Pública, e 2.970 e 2.971/2012, da Comissão de Saúde.

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 Esporte - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária,

em  24/4/2012,  do  Requerimento  nº  2.941/2012,  do  Deputado Marques  Abreu;  de
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Administração  Pública  -  aprovação,  na  4ª  Reunião  Ordinária,  em  24/4/2012,  do

Projeto  de  Lei  nº  2.311/2011,  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  na  forma  do

Substitutivo nº 1 ; de Saúde - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 25/4/2012, do

Projeto de Lei nº 2.909/2012, do Deputado Bosco, e do Requerimento nº 2.912/2012,

do Deputado Anselmo José Domingos; e da Pessoa com Deficiência - aprovação, na

7ª  Reunião  Ordinária,  em  25/4/2012,  dos  Requerimentos  nºs  2.889/2012,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.921/2012, do Deputado Sargento Rodrigues; e

pelo  Deputado  Tiago  Ulisses  -  indicando  os  Deputados  Duilio  de  Castro,  Hely

Tarqüínio  e  Rômulo  Veneroso  para  Vice-Líderes  do  Bloco  Avança Minas  (Ciente.

Publique-se.).

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 Marques Abreu em que

solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Requerimento  nº  2.669/2012  (Arquive-se  o

requerimento.);  e,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,

requerimentos  dos  Deputados  Luiz  Carlos  Miranda  e  outros  em  que  solicitam  a

convocação de reunião especial para homenagear a Usiminas pelos 50 anos de sua

fundação, e João Leite e outros em que solicitam a convocação de reunião especial

para comemorar o Dia da Independência do Estado de Israel.

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  verifica,  de  plano,  que  não  há  quórum  para

votação, mas que há para a discussão das matérias constantes da pauta.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Indicação nº 62/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome

do  Sr.  Márcio  Luiz  Bunte  de  Carvalho  para  compor  o  Conselho  Estadual  de

Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Com a palavra, para

discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

estamos discutindo a indicação feita pelo Governador do Estado do Sr. Márcio Luiz

Bunte de Carvalho para compor o Conselho Estadual de Educação.

Farei, Deputado Rogério Correia, o mesmo discurso que fiz hoje de manhã. Deve

ser  uma pessoa bastante  competente  o  Sr.  Márcio.  Certamente  todos  votaremos
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favoráveis a sua indicação, mas queria alertá-lo para que possa, no Conselho, apurar

o que está acontecendo na educação de Minas. Infelizmente, ela está de mal a pior.

Falamos isso com muita tristeza. Gostamos de dizer e falar que ela é a solução para

quase todos os problemas da Nação, mas em Minas Gerais tem sido o contrário.

Disse hoje de manhã e vou repetir agora que a Secretária de Estado de Educação

determinou a volta das salas multisseriadas nas escolas estaduais. Numa sala, temos

alunos no 1º período, com 6 anos, com outros de até 9 ou 10 anos. São várias séries

na mesma sala, na mesma hora, com uma professora dando aula para o 1º, 2º, 3º, 4º

e  5º  anos,  às  vezes  até  para  o  6º  ano.  Isso  na mesma sala  de  aula,  Deputada

Rosângela Reis. Isso é um retrocesso. Temos de falar, de alertar o governo.

Ouvi uma Subsecretária, cujo nome não guardei, dando uma entrevista na Rádio

Itatiaia dizendo que era a grande solução,  que era uma forma de ressocialização

desses  meninos,  que  teriam  mais  condições  de  convivência  entre  eles  e  que  o

aprendizado poderia ser melhor. Como será melhor, se com quatro horas, Duilio, hoje,

os meninos já têm dificuldade de aprendizagem! Como uma professora vai dar aula

para cinco séries no mesmo momento, na mesma hora, na mesma sala de aula?

Isso não tem defesa nem comporta discussão de nossa parte.

Por isso, a indicação do Márcio Luiz é importante neste momento. Chegando ao

Conselho, ele poderá levantar essa discussão e cobrar da Secretária de Educação

uma explicação clara sobre esse plano de salas multisseriadas que eles arrumaram

para a educação. E vejo que a maioria de nós, Deputados, está fingindo que isso não

está acontecendo ou que não é problema. “Vamos deixar para lá para ver como fica,

porque isso não é problema meu.” É problema meu, sim; é problema seu, do Luiz

Carlos,  do  Duilio,  do  Rômulo,  de  todos  nós  que  temos  responsabilidade  com  a

educação. Dizem que não há dinheiro para investir na educação, mas há dinheiro,

sim. O que está faltando é gestão; é a responsabilidade de fazer projetos de Estado e

não de governo. Do jeito que está, o que acontece é isso: a atual Secretária mudou

tudo o que a anterior tinha feito, e a que entrar daqui a um ano fará o mesmo. Assim,

não avançamos na questão.

Então, ao votar essas indicações para o Conselho Estadual, sempre renovamos a

esperança de que o Conselho possa fazer alguma coisa. Não sei qual é o limite da
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sua competência para promover essa discussão, mas estou sentindo que esta Casa

não quer discutir a questão. Quando falamos em fazer publicamente essa discussão,

o Presidente da Comissão de Educação desconversa e diz que está programando,

planejando. Isso é um equívoco. Essa discussão teria de ser feita na Comissão de

Educação, sim. Teríamos de trazer para cá as pessoas que elaboraram esse plano de

salas multisseriadas, para nos dar uma explicação. Como isso não tem explicação,

elas não virão explicar. Não podem dizer que é para reduzir custo. A Secretária não

pode falar isso, porque aluno não é mercadoria e a educação não pode ser tratada

como um negócio; tem de ser tratada como investimento.

Assim, ficamos preocupados e levantamos essas questões, na intenção de que a

Secretária  venha a  esta  Casa  dar  uma explicação a  todos  os  Deputados.  Tenho

certeza de que  os  Deputados  da base do governo estão  sendo pressionados  no

interior  do  Estado,  onde  estão  com  dificuldades  para  defender  o  governo.  Como

defender isso, Deputado João Leite? O Deputado João Leite está dizendo que não

tem dificuldade; deve ser um dos que apoiam as salas multisseriadas. Não acredito

que o Deputado João Leite apoie isso, pois o conheço há muito tempo e sei dos seus

compromissos com a educação. Não temos como defender salas multisseriadas. Isso

não tem defesa. Não tem qualquer justificativa colocar cinco séries na mesma sala de

aula,  com  uma  professora  dando  aula  para  todo  o  mundo  na  mesma  hora.

Precisamos  fazer  essa  discussão.  A justificação  da  Subsecretária  de  Educação,

quando surgiram os primeiros problemas, foi algo de assustar a todos nós; ela estava

enganando a si mesma. Parece que o Deputado João Leite quer falar, e eu gostaria

de ouvi-lo.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Eu  ia  falar  depois,  mas  agradeço  ao

Deputado. Quero dizer,  em primeiro lugar,  que não tenho qualquer dificuldade em

defender este governo, do meu partido e de diversos outros. Não tenho dificuldade

em defender o governo em momento algum.

Também não tenho dificuldade nessa outra questão. Temos quase 5 mil escolas em

Minas Gerais. V. Exa. está tratando de algo que não acontece em todas elas.

O Deputado Antônio Júlio - Se fosse nas 5 mil escolas, o Estado de Minas Gerais

estaria mais atolado do que está.
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O Deputado João Leite (em aparte)* - Sim, pela fala de V. Exa., parece que as 5 mil

escolas do Estado estão assim. Isso não é verdade. Temos algumas escolas nessa

situação, e é claro que o governo do Estado não deseja que seja dessa maneira.

Queria apenas deixar clara minha posição e dizer que estamos muito confortáveis

com um governo que tem 75% de avaliação positiva. Estamos muito bem. Quero

agradecer  V.  Exa. por me dar a oportunidade de explicar  a minha posição.  Muito

obrigado, continuo ouvindo o Deputado Antônio Júlio.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Obrigado,  Deputado  João  Leite.  Não  estou  aqui

discutindo  o  Governador,  mas  o  problema  que  está  na  educação.  Não  adianta

fecharmos... Não são 5 mil escolas. Em momento algum, disse quantas escolas. Se

fosse uma só escola, tínhamos de estar aqui discutindo isso. Se fosse uma só escola

estadual que tivesse salas multisseriadas, deveríamos levantar essa bola, mas não é

apenas uma, mas várias e várias. Acho, Deputado João Leite, que é um equívoco o

que a Secretária está fazendo, porque não tem justificativa. Não é por aí que vamos

baixar o custo. Estou fazendo isso em defesa da educação de Minas Gerais, que teve

um  avanço  e  agora  está  retrocedendo.  Reconhecemos  esse  avanço,  mas  agora

estamos voltando a um período de 40 anos atrás, quando as salas multisseriadas

eram praticamente normais, em todas as escolas, tanto municipais quanto estaduais.

Aceitávamos isso, mas hoje não dá mais, não tem como aceitar isso. Não tem como

defendermos o procedimento de salas multisseriadas, que seja 1 sala, que sejam 5

salas, que sejam 10 salas, que sejam 50 salas, que sejam mil salas. O número não

importa,  mas  sim  que  o  governo  implantou  esse  sistema.  É  isso  que  estamos

discutindo.  Devemos discutir  essas pequenas  coisas para podermos chegar  lá  na

frente e fazer as grandes coisas. Em Minas Gerais, já temos dificuldades na questão

da UEMG. Hoje votamos a indicação da Fapemig. Não adianta ficar tocando essas

pessoas, se eles não tiverem um projeto de Estado para a educação. Se eles não

tiverem um trabalho para a educação de Minas Gerais como uma questão de Estado,

não  vamos  a  lugar  nenhum.  Só  ficaremos  patinando.  Minas  está  patinhando  por

causa disso. A educação não pode ser projeto de governo, e tenho a certeza de que

sala multisseriada não é projeto do Anastasia, como projeto de Estado. Ela é projeto

da Secretária de Educação. Inventaram isso lá e estão achando que está abafando,
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que vai diminuir custo; e é isso que estamos discutindo, é para isso que gostaria que

o  Prof.  Márcio  Luiz,  que  está  hoje  sendo  indicado  para  o  Conselho,  tivesse  a

responsabilidade  de  fazer  essa  discussão.  Devem  chamar  a  atenção  para  isso,

porque é inconcebível, nos tempos de hoje, ter uma sala multisseriada. Isso não tem

a mínima lógica  nem  a  mínima defesa.  Então,  essa é  a  discussão  que  estamos

fazendo, e a mensagem que deixo ao Prof. Márcio Luiz, que assumirá o Conselho

Estadual de Educação, para que possa ajudar o Estado de Minas a fazer um projeto

de Estado, e não um projeto de governo, como estamos vendo.

* - 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, na

mesma direção do nobre Deputado Antônio Júlio, também fui procurado hoje pelo Sr.

Antônio  Braz  Rodrigues,  professor  de  Filosofia  e  Sociologia  da  Escola  Estadual

Imaculada Conceição, em Pedro Leopoldo. Como o assunto aqui é a indicação do Sr.

Márcio Luiz ao Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais,  creio que essa

discussão vem bem a calhar, porque o Sr. Antônio, o professor, também nos procurou

para reclamar do Ofício nº 7, da Secretaria  de Estado de Educação, que prevê a

fusão  das  salas  de  aula  da  Escola  Estadual  Imaculada  Conceição,  em  Pedro

Leopoldo.  As  salas  de  aula  possuem  apenas  30m2,  e  realmente  houve  essa

orientação do governo, na verdade essa imposição para fazer a fusão das turmas. Ou

seja, os alunos da escola de Pedro Leopoldo estão revoltados e já estão em greve,

porque foram obrigados a ficar engalfinhados, mais apertados que sardinha em lata.

Realmente  não  é  assim  que  se  faz  e  trabalha  para  que  se  tenha  qualidade  na

educação. É uma vergonha e um descaso fundir as turmas. Os alunos não têm a

menor  condição  de  realmente  ter  um  desenvolvimento  decente  e  digno  que  lhe

garanta qualidade, no processo de ensino e aprendizagem.

Na verdade essa situação não é apenas dessa escola, mas de toda a rede estadual

de ensino em Minas Gerais. Não só o problema da fusão das turmas, mas também

muitas  reclamações  que  recebemos,  denúncias  de  professores  em  relação  ao

fechamento  dos  laboratórios  de  física,  química.  Isso  está  trazendo  um  grande

prejuízo para o processo de ensino no Estado de Minas. Os alunos estão realmente
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tendo dificuldades com a qualidade da educação, com tantos fechamentos e fusão de

turmas.

Queria  também  aqui  dar  respaldo  e  dizer  ao  Sr.  Antônio  Braz  Rodrigues  que

faremos uma audiência pública, e esta Casa discutirá essa questão junto ao governo

do Estado para que ele possa apresentar uma solução e revogar o Ofício nº 7, que na

verdade é  uma vergonha.  Colocar  50  alunos,  60  alunos,  numa sala onde cabem

apenas 30 é uma coisa vergonhosa. É impossível, tanto para os professores quanto

para  toda  a  comunidade  escolar,  conviver  com  essa  realidade.  Então,  gostaria

também de deixar minha posição quanto a isso.

Somos favoráveis à indicação do Sr. Márcio Luiz para compor o Conselho Estadual

de Educação, acompanhando o voto favorável da Comissão. Estamos confiando na

Comissão,  que  fez  toda  a  discussão  em  relação  ao  Sr.  Márcio  Luiz.  Vamos

acompanhar  o  voto,  mas  deixar  aqui  esse  contraponto,  porque  é  preocupante  a

situação da educação em Minas Gerais, que perde qualidade.

Queria  até  mostrar  o  prato  vazio  da  educação,  que  recebemos  do  Sind-UTE,

Sindicato que representa os  trabalhadores da  educação.  Esse prato  representa e

simboliza toda a situação de descaso com os trabalhadores da educação em Minas

Gerais. Representa o salário de fome, o salário miserável que os nossos professores

recebem, as péssimas condições de trabalho e as dificuldades que enfrentamos no

sistema  de  educação  em  relação  à  rede  física  das  escolas,  a  essa  fusão,  ao

fechamento  de  laboratórios,  ao  piso  salarial  nacional  da  educação,  que  não  é

respeitado em Minas Gerais. O Estado não respeita a lei. O Estado impôs a todos os

trabalhadores  da  educação  a  política  do  subsídio,  congelou  a  carreira  e  retirou

direitos adquiridos. Além do piso, representa a falta de qualidade na educação. Os

professores querem piso salarial, qualidade na educação e carreira, porque a carreira

dos  trabalhadores  na  educação em  Minas  foi  congelada.  Aqui  está:  “A educação

mineira tem fome de piso salarial, de carreira, de qualidade”.

Queria deixar aqui a mensagem do Sindicato, que representa todos os professores

e  professoras  e  todos  os  trabalhadores  da  educação  em  Minas  Gerais.  Sr.

Presidente, é o que eu tinha a dizer. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr.  Presidente -  Não há outros  oradores inscritos.  Encerra-se a discussão.  A

Presidência verifica, de plano, que já se configurou o quórum para votação.

Indicação nº 36/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Mário Neto

Borges para o cargo de Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais  -  Fapemig.  A Comissão Especial  opina pela aprovação do nome. A

Presidência  vai  submeter  a  matéria  à  votação  pelo  processo  secreto,  de

conformidade com  o  art.  261,  I,  c/c  os  arts.  252 e  255  do Regimento  Interno.  A

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. A Presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas :

Adalclever  Lopes  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bonifácio Mourão - Bosco -

Bruno Siqueira - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -

Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Carlos

Miranda - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -

Romel Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -  Rosângela Reis -  Sebastião

Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 36/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº 44/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. José Carlos

Cirilo da Silva para compor o Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial

opina  pela  aprovação  do  nome.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, caros Deputados e Deputadas, trata-

se agora da indicação do Sr. José Carlos Cirilo da Silva para a função de Conselheiro

do Conselho Estadual da Câmara de Ensino Médio. Votaremos favorável à indicação

do Sr. José Carlos para compor a Câmara.
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Gostaríamos de apresentar algumas considerações sobre o ensino médio e o que

esperamos também do Conselho Estadual de Educação, ao aprovar o nome de um

Conselheiro. Já discuti alguns nomes do Conselho e tenho feito um apelo para que o

Conselho  Estadual  de  Educação  tenha  uma atuação  mais  proativa  em  favor  da

educação pública, em especial da educação pública no Estado. Pelo seguinte: há um

conflito muito grande entre Secretaria de Educação - leia-se governo do Estado -,

Sindicato e professores. O governo do Estado não consegue fazer com que essas

relações entre a categoria e o governo se deem de maneira mais democrática e mais

harmoniosa. Então, o conflito entre professores e governo é muito grande, e isso,

evidentemente, prejudica o ensino público. E prejudica ainda mais quando a postura

da Secretaria de Educação – e esta é a postura, portanto, do governo, porque é a

Secretaria quem responde pelo governo - é de enfrentamento ao professorado e ao

Sindicato.

Pudemos  assistir  isso  ainda  neste  mês  na  Assembleia  Legislativa,  quando  da

realização do Fórum Nacional. Alguns professores vieram aqui com o prato vazio –

aliás, o Deputado Elismar Prado, mais uma vez, se referiu a isso, denunciando que a

educação mineira tem fome de piso salarial e carreira de qualidade. Esse atrito que

há entre o governo e os professores não se dá apenas no dia de uma audiência

pública na Assembleia Legislativa, pois também é constante nas escolas.

E isso tem feito muito mal ao ensino público, na medida em que o governo, ao invés

de hastear uma bandeira branca, de fazer um fórum de discussão democrática para

resgatar a carreira dos professores, de fazer um planejamento para recuperar aquilo

que  foi  tirado  dos  professores  com  projeto  de  lei  aprovado  aqui  na  Assembleia

Legislativa,  toma medidas  beligerantes:  deixar  professor  sem alimentação,  obrigar

Diretores  a  distribuírem  cartas  ofensivas  aos  movimentos  grevistas,  obrigar  os

Diretores e outros a retirarem cartazes do Sindicato das escolas. Enfim, a relação é

sempre conflituosa. É uma relação pós-greve, que, ao invés de negociar o pagamento

dos  dias  parados,  obriga  os  professores  a  primeiro  repor  as  aulas  para  depois

receber, e assim as contradições entre professores e governo vão ficando cada vez

mais acirradas.

Isso foi feito também com relação às férias-prêmio dos professores e com relação
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ao salário. Deputados e Deputadas, li outro dia que, daqui até 2015, os professores

estarão recebendo em torno de um salário mínimo e meio – hoje recebem em torno

de dois  salários.  Então o arrocho continuará acontecendo e já foi  anunciado pelo

governo. E não há negociação entre o Sind-UTE e o governo com responsabilidade

do governo, mais especialmente da Secretaria de Educação. Penso hoje, Deputados

e Deputadas, que isso também seja papel do Conselho.

Então, aprovar ou votar favorável a que o Sr. José Carlos Cirilo da Silva componha

o Conselho Estadual de Educação é apelar a ele e a todos os Conselheiros para que

tenham a visão de fazer com que esses conflitos sejam menores, que haja de fato um

espaço de negociação entre governo e professores, e não, esse conflito permanente

por  parte  do  governo.  Eu diria,  sem medo de errar,  que há uma perseguição do

governo, por meio da Secretaria de Educação, em relação aos professores, categoria

por quem temos tanto carinho.

E  o  que  posso  verificar  quando  me  encontro  com  os  professores  é  sempre  a

mesma reclamação. A reclamação de quem leva um prato vazio para uma assembleia

e  o  transforma  em  símbolo  de  uma campanha  salarial.  Deputado  Célio  Moreira,

deveria ser vexatório para o governo ver as professoras batendo um prato no outro,

fazendo barulho, mostrando que estão com fome: fome de piso salarial - porque não

se respeita a lei -, fome de carreira – sepultada por esta Assembleia Legislativa, por

meio da maioria dos Deputados -, fome de qualidade do ensino.

Em relação à qualidade do ensino, outro dia citei diversos dados que revelam que

essa qualidade vem caindo. Praticamente todo dia, o Deputado Antônio Júlio expõe

da tribuna – e o parabenizo por isso – o problema das salas multisseriadas, e elas

são realmente um problema.

A TV filiada da Rede Globo no Sul de Minas fez uma matéria muito interessante.

Quem quiser ter acesso vá ao “site” da filiada da Rede Globo no Sul e verá uma

reportagem feita com as professoras dando aula, Deputados Elismar Prado e Antônio

Júlio, em salas diferentes multisseriadas. A professora fica para lá e para cá, uma

hora falando para alunos que estão aprendendo a ler, outra hora, para alunos que já

deveriam estar na 7ª ou 8ª séries. E a professora pede que eles paralisem o processo

um  pouquinho  para  que  ela  possa  dar  atenção  a  outra  turma.  É  a  coisa  mais
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retrógrada, mais atrasada que existe. Não sei como ainda conseguem alguns teóricos

para teorizar que isso é um avanço no ensino. Nunca vi algo desse tipo, colocar 30,

40 alunos e dizer que houve avanço em fazer salas multisseriadas. É o retrocesso do

retrocesso; é voltar atrás.

Mas  em  nome  de  que  esse  retorno  atrás  na  área  da  educação?  Para  fazer,

Deputados e Deputadas, o que eu diria uma economia ridícula e porca, tão pequena

para um assunto tão sério quanto o educacional.

Sei que o governo está falido. Sei que durante estes 11 anos em que os tucanos

governaram Minas, o choque de gestão e o déficit zero levaram o Estado à falência –

e  a  própria  Assembleia  Legislativa  tem  colocado na televisão que o  Estado está

falido. É claro que jogam a culpa na Dilma – e já falei sobre isso de manhã.

Há 11 anos o governo está governando e diz que a culpa é do governo federal e

que não consegue governar. Mas isso é outro assunto. O povo mineiro é consciente e

sabe que isso não “pega”, ou seja, governar por 11 anos e depois dizer que a culpa é

do governo federal. Já pensou o Prefeito ficar reclamando do governo do Estado por

oito anos e não governar? Já pensou se o Lula tivesse ficado oito anos reclamando

do FMI em vez de resolver o problema da dívida e governar? Não teríamos tido oito

anos  de  governo  Lula  e  mais  quatro  de  Dilma.  Evidentemente,  é  preciso  fazer

reivindicações,  mas  é  preciso  governar  e  resolver  os  problemas  também.  Minas

Gerais não pode ficar paralisada nisso.

Deputado Tadeu Martins Leite,  sinto que, na educação,  além dos problemas de

dívida,  há  o  problema  da  insensibilidade  da  Secretaria  de  Educação  com  o

professorado. O pai de V. Exa. é o grande Prefeito de Montes Claros e sabe disso.

Imagine se o nosso Tadeu Leite, Prefeito de Montes Claros, proibisse os professores

de se alimentarem na escola, baixasse uma portaria dizendo que professor municipal

não se alimenta em escola municipal? As professoras iriam bater prato lá na porta da

Prefeitura, dizendo: “Estou com fome”. E bateriam prato lá mesmo. Aqui a Secretaria

de Educação dá um entendimento a uma lei proibindo os professores de se sentar

com  os  alunos  e  se  alimentar.  Isso  não  tem  lógica.  Solicitaria  ao  Governador

Anastasia que pedisse ao Secretário para ter mais sensibilidade na interpretação das

coisas e deixar os professores...
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Deputado André Quintão, já dei muita aula no Estado. Geralmente, você dá duas ou

três aulas. Aí vem o intervalo de 20 minutos, para depois dar as outras duas aulas.

Quando as três aulas acabam, você está exausto e precisa se alimentar. Mas são 20

minutos, e não dá para sair correndo da escola para se alimentar e voltar. Então, você

come a alimentação dos meninos. É mais que natural. Mas os professores têm de

ficar com fome dentro da escola, não podem se alimentar, para depois darem mais

duas aulas exaustos, cansados, recebendo pouco e ainda passando fome na escola?

Como alguém pode compreender isso? Não tem condições um negócio desse. Quem

vai à escola sente isso.

Dei 10 anos de aula. Isso é claro. Na época em que dava aulas, a alimentação era

muito ruim; hoje, não. Hoje há o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

–, que fornece boa alimentação escolar. Agora, neste momento, é preciso dizer aos

professores que estão proibidos de se alimentar com os alunos: vá dar aula com

fome. Isso é uma questão de direitos humanos.

Sr. Presidente, terminarei a minha fala dizendo que fiz uma audiência pública na

Comissão de Direitos Humanos sobre isso, e deveria ser feita lá, mesmo. Entretanto,

Deputado Bosco, a Comissão de Educação deveria tratar destes dois assuntos: salas

multisseriadas e professor com fome. São dois assuntos sobre os quais a Assembleia

Legislativa não pode passar por cima.

Voto favoravelmente ao nome de José Carlos Cirilo da Silva, esperando que ele

também tenha essa sensibilidade com o sistema educacional mineiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo

secreto,  de conformidade com o art.  261, I,  c/c os arts. 252 e 255 do Regimento

Interno.  A  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A Presidência vai dar início ao processo e, para tanto,

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a

indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro
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- Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier -

Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira - Luiz Carlos  Miranda - Luzia Ferreira -

Marques Abreu -  Neider  Moreira -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira  -  Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

O Deputado Gustavo Perrella - Registro o meu voto “sim”.

O Deputado Juninho Araújo - Voto “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 41 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovada a Indicação nº 44/2012. Oficie-se ao Governador

do Estado.

Indicação nº 45/2012,  feita  pelo Governador  do  Estado,  do nome do Sr.  Edmar

Fernando de Alcântara para compor o Conselho Estadual de Educação. A Comissão

Especial opina pela aprovação do nome. Com a palavra, para encaminhar a votação,

o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* -  Sr.  Presidente, faço questão de encaminhar essa

votação até mesmo para elogiar a Secretaria de Estado de Educação. Se a base do

governo quer censurar os elogios à própria Secretaria de Educação, fica difícil.

É importante essa indicação para o Conselho Estadual. Os Deputados Rogério e

Elismar colocaram as questões de forma muito clara, inclusive com a campanha “A

educação  mineira  tem  fome  de  piso  salarial,  de  carreira  e  de  qualidade”.  Essa

questão das salas multisseriadas também traz muito transtorno e temos que discutir

bem com a Secretaria de Estado de Educação. Essa luta não é de um governo, de

um  partido,  mas  uma  luta  pela  implantação  do  piso  nacional,  que  repercute  na

qualidade do ensino.

Venho  aqui  para  falar  de  um  decreto  publicado  no  dia  17/4/2012,  na  área  de

educação, resultado de uma mobilização muito importante no Vale do Jequitinhonha.

No  Município  de  Itaobim,  Médio  Jequitinhonha,  está  em  funcionamento  a  Escola

Família  Agrícola  Bontempo,  conhecida  como  EFA  Bontempo.  Uma  escola  que
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funciona há vários anos, que tem um resultado muito importante na formação dos

jovens do Médio Jequitinhonha, com a chamada pedagogia da alternância. Os alunos

ficam um tempo na escola e um tempo nas pequenas propriedades rurais de suas

famílias.

Essa  escola  funciona  em  um  terreno  doado  por  uma  organização  não

governamental, por meio de comodato de natureza religiosa, a fundação da FBV, que

é séria e desenvolve um excelente trabalho na região. Mas, por desencontros entre

essa entidade e a direção da escola, corria-se o risco de a escola ser desalojada,

porque houve um pedido de reintegração judicial de posse de 27ha onde funciona

essa escola.

O Deputado Rogério Correia visitou essa escola, e cheguei a aprovar, na Comissão

de Participação Popular, a realização de audiência na região, a fim de mobilizar todos

os segmentos para garantir o funcionamento da Escola Família Agrícola. A Secretária

Maria Ceres assumiu a causa, e o governo de Estado se disponibilizou a buscar

formas  de  garantir  o  funcionamento  dessa  escola.  Houve  uma  tentativa  de

negociação com a fundação, mas não foi possível. Num ato, que abriu até mesmo a

possibilidade de uma desapropriação de pleno domínio do imóvel, no dia 17 de abril,

o Governador do Estado declarou de utilidade pública, para desapropriação de pleno

domínio, mediante acordo ou judicialmente, o imóvel e a respectiva benfeitoria, com

área de 27,08ha. Agora a Advocacia-Geral do Estado fica autorizada a promover a

desapropriação de pleno domínio do imóvel.

Queria dar essa boa notícia a dezenas de Municípios do Vale do Jequitinhonha.

Essa  escola  incorpora  alunos  de  muitos  Municípios.  São  cidades  em  que  vários

Deputados  desta  Casa  atuam.  Os  jovens  da  Escola  Família  Agrícola  Bontempo

estiveram mobilizados durante todo esse período. Parabenizo a direção da escola, o

Ricardo, os jovens. Se não fosse a mobilização, com certeza não estaríamos nesta

data anunciando o decreto do Governador que declara de utilidade pública o terreno

da Escola Família Agrícola Bontempo, da cidade de Itaobim.

Fazemos aqui uma Oposição com muita responsabilidade. Na hora de criticar, de

apontar as falhas e as omissões, fazemos isso. Aqui já foram apontadas falhas e

omissões relativamente a essa sempre conflituosa relação remuneratória e trabalhista
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dos  servidores  da  educação.  O  mesmo  foi  feito  diante  da  possibilidade  da

multisseriação.  Todavia  temos  de  reconhecer  quando  as  coisas  avançam.  Nesse

episódio específico da Escola Família Agrícola Bontempo, de Itaobim, reconhecemos

o esforço da Secretária Maria Coeli  e da Secretária Ana Gazzola, assim como do

próprio Governador, que assinou o decreto de utilidade pública abrindo portas para a

desapropriação, de preferência mediante acordo. Repito aqui: a FBV tem um trabalho

histórico  em  sua  região,  com  suas  lideranças,  com  seus  religiosos.  Não  houve

nenhuma tentativa de conflito ou de desrespeito a essa instituição. Fato é que no

momento  em  que  o  Brasil  amplia  suas  oportunidades  de  formação  superior  e

tecnológica para os seus jovens, não seria adequado uma escola família agrícola,

plantada  no  coração  do  Médio  Jequitinhonha,  deixar  de  funcionar  por  uma

reintegração de posse.

Com essa medida, com esse Decreto nº 249, estamos comunicando a todo o Vale

do Jequitinhonha que, mais uma vez, nesse trabalho de mobilização da Associação

Mineira das Escolas Famílias Agrícolas e da Fetaemg, que contou com a participação

decisiva  da  Assembleia  Legislativa,  do  nosso  partido  PT,  do  Deputado  Rogério

Correia  e  deste  Deputado  à  frente  da  Comissão  de  Participação  popular,

conseguimos, com a sensibilidade da professora Maria Coeli, que esse decreto de

utilidade pública fosse baixado. Posteriormente, com certeza, haverá a garantia, de

uma vez por todas, do terreno para a escola família agrícola.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, concluímos este trabalho com o

intuito  de  votarmos  pela  indicação  do  Sr.  Edmar  Fernando  de  Alcântara  para  o

Conselho Estadual de Educação. Deixamos para o Sr. Edmar e para esse Conselho

nossa preocupação em relação aos altos índices de evasão escolar. Temos uma lei

de acompanhamento social nas escolas. Esperamos que essa lei seja rapidamente

cumprida,  e  já  temos  uma  ação  no  Plano  Plurianual  nesse  sentido.  É  muito

importante que as famílias das crianças e dos jovens de escolas públicas tenham

esse  acompanhamento  das  políticas  sociais.  Com  isso  poderemos  melhorar  a

qualidade de ensino, apoiar essas famílias e ter a permanência dessas crianças e

desses jovens nas escolas. A evasão escolar é o caminho para o subemprego, para

as drogas e para a marginalidade.  Então,  ao votarmos aqui  tantos  nomes para o
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Conselho  Estadual  de  Educação,  esperamos  que  esse  órgão  não  se  atenha

simplesmente às questões formais, procedimentais e burocráticas, mas também que

ele possa atuar firmemente na melhoria da qualidade e no combate à evasão escolar.

Muito obrigado.

* - 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,

telespectadores  da  TV  Assembleia  e  pessoas  que  se  encontram  nas  galerias  e

acompanham os trabalhos  da  Assembleia,  estamos aqui  apreciando a  importante

indicação de um novo membro do Conselho Estadual de Educação, especificamente

do Sr. Edmar Fernando de Alcântara. É evidente que tanto este Deputado quanto a

Bancada do PMDB estarão presentes para aprovar a indicação e a renovação da

composição do Conselho  Estadual  de  Educação.  Se assim  o  fazemos,  é  porque

nutrimos  a  esperança  de  que,  recomposto,  o  Conselho  Estadual  de  Educação

recupere  o  seu  ânimo  e  a  disposição  de  retomar  a  sua  vocação  de  regular  a

educação pública, em especial no Estado de Minas Gerais.

Por que é importante fazê-lo? Foram abordadas aqui algumas urgências e algumas

fraturas expostas de que padece a educação pública do Estado de Minas Gerais.

Uma delas é a inusitada decisão, sabe-se lá de quem, de se criar em Minas Gerais o

curioso “Programa Magistério com Fome”. Ele se refere à proibição impensável de

servidores,  cantineira,  serventes  e  mestres  participarem  da  merenda  escolar.

Deputado  Antônio  Júlio,  se  não me engano,  isso  é  inédito  em escala  planetária:

proibir os mestres e os servidores que, nos curtos intervalos existentes entre uma e

outra aula, façam suas refeições, sendo que eles já não têm as mínimas condições

salarias e pedagógicas. Agora, eles deverão exercer sua função com fome. Essa é

uma inusitada  decisão,  tomada  não  se  sabe  exatamente  onde,  mas  no  seio  da

Secretaria Estadual de Educação. O Conselho precisa rever esse tipo de decisão, e é

preciso fazer com que ela seja revertida o mais breve possível.

Outra fratura exposta observada no momento na educação pública do Estado de

Minas Gerais,  que já foi  abordada aqui  por  alguns Deputados que encaminharam

outras indicações de membros do Conselho Estadual de Educação, é a retomada, em
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Minas Gerais, das chamadas turmas multisseriadas. Talvez as pessoas não saibam,

Sr. Presidente, mas sou neto de avô e de avó professores públicos.

Na  minha  família  paterna  tenho  pelo  menos  quatro  tios  que  são  professores

estaduais.  Ao  longo  dos  anos,  observamos  o  esforço  que  foi  feito  na  educação

pública do Estado de Minas Gerais para banir as chamadas turmas multisseriadas.

Na verdade, elas são um escárnio na educação, uma bofetada na educação pública,

talvez  a  expressão  maior  do  descaso  com  esse  instrumento  que  é  fundamental,

sobretudo,  para  com  as  camadas  mais  populares  de  Minas,  que  é  a  educação

pública.  A educação  pública  é  único  caminho  de  construção  de  cidadania,  único

caminho até de ascensão social.

Agora, em pleno século XXI, quando essa prática já havia sido abolida até nos mais

remotos  rincões  do  Estado  de  Minas  Gerais,  ela  é  retomada  com  ares  de

modernidade,  porque  tudo o que este  governo faz  é  sempre  o  mais  moderno;  é

sempre  o  mais  avançado;  é  sempre  para  frente,  sempre  vanguarda.  E  agora  a

vanguarda, o avanço traz para Minas Gerais o retorno das turmas multisseriadas, que

serão  presididas  por  professores  com  fome.  Além  de  não ter  salário,  de  não  ter

condição de trabalho, de não ter possibilidade de carreira, além de tudo isso, esse

professor sem salário, sem carreira, sem esperança, vai ter agora de ministrar aulas

para alunos de diferentes séries no mesmo ambiente.

Já tive a oportunidade de falar aqui, Deputado João Leite, sobre esse assunto que

nos causa um grande espanto. Não se pode esperar que isso leve a bom termo. Não

se trata de considerar... Gostaria muito de ouvir o aparte do Deputado João Leite,

mas recentemente o próprio Deputado Inácio Franco, presidindo a reunião, alertou-

me que não poderia conceder aparte na fase de encaminhamento. Lamento.

É muito triste imaginar que, no séc. XXI, a Minas da vanguarda, a Minas da mídia,

do “marketing”, da propaganda, a Minas da atriz Débora Falabella, que, em algum

momento,  com  certeza,  virá  aqui  para  falar  do  grande  avanço  das  turmas

multisseriadas, nada há de mais moderno que colocar alunos de 5, 6,  8, 15 e 20

anos, todos juntos. Uns estarão aprendendo o beabá; outros, trigonometria; outros,

tabela  periódica;  e  outros,  física.  Todos  juntos,  porque  isso  é  moderno.  Está

decretado que a turma multisseriada é a última palavra na modernidade educacional
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em Minas Gerais.

Espero  que  tanto  o  Sr.  Edmar  Fernando  de  Alcântara  como  todos  os  demais

membros  que  estão  renovando  o  Conselho  Estadual  de  Educação  tomem

providências urgentes, para impedir que essa situação continue na educação pública.

Compreendemos a situação financeira desesperadora do Estado de Minas Gerais.

Sabemos que, depois do déficit zero, do choque de gestão, do PIB da China, Minas

quebrou. E agora é necessário cortar recursos, mas, sobretudo, a decisão de onde

fazer esses cortes recai sempre nas camadas mais desfavorecidas, nas que mais

necessitam  do  Estado.  Ninguém  pensa  em  cortar  recursos  e  deixar  de  nomear

sobrinha do Cachoeira, por indicação política de um Senador de Goiás. Isso não.

Para isso tem dinheiro, Deputado Antônio Júlio. O Senador Demóstenes liga para o

Senador  Aécio,  ex-Governador,  e  diz  que  está  precisando nomear  a  sobrinha do

Cachoeira. E ele fala que pode deixar, que vai ligar para a Andrea - nem é para o

Governador, que nomeará a sobrinha do Cachoeira. E a sobrinha do Cachoeira será

nomeada.

Para sobrar mais dinheiro para o Cachoeira, para a sobrinha do Cachoeira, para o

Luciano  Huck,  para  o  Fasano  e  para  a  propaganda,  é  preciso  cortar.  Turma

multisseriada, corte de professores, corte na saúde, corte na comida dos professores.

Vamos  economizar  meia  colher  de  arroz  para  cada  sala,  porque  precisamos  ter

dinheiro para o Cachoeira, para o Fasano, para o Luciano Huck e para a propaganda.

A cada dia a D. Andrea quer mais dinheiro para a propaganda. É preciso trazer a

Débora Falabella para falar a Minas da mídia, a Minas do “marketing”. Enquanto isso,

Minas  está  quebrada,  Minas  é  o  Estado  mais  endividado  do  Brasil,  Minas  está

esfoliada, Minas está desprestigiada ao ponto de retomar, no século XXI, à malsinada

turma multisseriada, o que julgávamos sepultado há pelo menos três décadas. Essa é

a tragédia que vivemos no império do “marketing” que se instaurou em Minas Gerais.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Vetos

Parciais às Proposições de Lei nºs 20.846 e 20.913 e os Projetos de Lei nºs 353 e

2.523/2011, apreciados na extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência cumprimenta o Vereador Marcílio, Vice-Presidente

da Câmara Municipal de Carbonita, que está nas galerias.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada em

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

2.856/2012 e 2.169/2011 sejam apreciados logo após o Projeto de Lei nº 2.601/2011,

nessa ordem. Em votação,  o requerimento.  As Deputadas e os  Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - 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 façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 29 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação.  A Presidência  torna  sem efeito  a  votação  do  requerimento  do  Deputado

Lafayette de Andrada.

Questão de Ordem

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, peço recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Romel Anízio) - (- Faz a chamada.).

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  Responderam  à  chamada  39

Deputados, portanto há quórum para votação. A Presidência vai renovar a votação do
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requerimento do Deputado Lafayette de Andrada. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.601/2011, do

Tribunal de Contas, que modifica a Lei nº 13.770, de 6/12/2000, que altera o Plano de

Carreira dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com

as Emendas nºs 1 a 6, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela  aprovação do projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  que  apresenta,  ficando

prejudicadas as Emendas nºs 1 a 6, da Comissão de Administração Pública. Continua

em discussão o projeto. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.  Com a aprovação

do  Substitutivo  nº  1,  ficam  prejudicadas  as  Emendas  nºs  1  a  6.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.601/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.856/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão

o projeto.  Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.169/2011,  do  Deputado  Paulo

Lamac, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo

a doar ao Município de Coimbra o trecho que especifica. Em discussão o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 1º turno, do Projeto de Lei  nº  568/2011,  do Deputado Agostinho
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Patrus Filho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocos do Moji o

imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o

projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação a Emenda nº 1. As Deputadas

e  os  Deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 568/2011 com a

Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 1º turno, do Projeto de Lei nº  1.561/2011,  do Deputado Gustavo

Corrêa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Goiabeiras o imóvel

que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com

a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.  Em votação o projeto,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (-  Pausa.)  Aprovado. Em votação a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.561/2011 com a Emenda

nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.667/2011,  do  Deputado  Dinis

Pinheiro, que altera dispositivos da Lei nº 11.963, de 30/10/95, que autoriza o Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Santa Cruz do Escalvado. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não

há oradores inscritos.  Encerra-se a discussão. Em votação o Substitutivo nº 1. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

1.667/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.056/2011,  do  Deputado  José

Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pocrane os imóveis

que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com

a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.  Em votação o projeto,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (-  Pausa.)  Aprovado. Em votação a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.056/2011 com a Emenda

nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 1º turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.196/2011,  do  Deputado Antônio

Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de

Aquino  o  imóvel  que  especifica.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1,  da

Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (-  Pausa.)  Aprovado. Em votação a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 2.196/2011 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.729/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bicas o imóvel que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº

1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 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,
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aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.729/2011  com  a  Emenda  nº  1.  À

Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr.  Presidente  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  Discussão,  em 1º  turno,  do

Projeto  de  Lei  nº  2.730/2011,  do  Governador  do  Estado,  que  autoriza  o  Poder

Executivo a doar ao Município de Piracema o imóvel que especifica. A Comissão de

Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A  Comissão  de  Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação  o  projeto.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.731/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Juscelino o imóvel

que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão

o projeto.  Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.782/2012, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Timóteo  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a

Emenda nº  1,  que  apresenta.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.  Em votação o projeto,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (-  Pausa.)  Aprovado. Em votação a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.782/2012 com a Emenda

nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.907/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campos Gerais o imóvel que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A



1342
____________________________________________________________________________

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão

o projeto.  Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.915/2012, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 19.552, de 4/8/2011, que autoriza o Poder Executivo a doar à

Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras - o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão  o  projeto.  Com  a  palavra,  para

discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados, esse projeto de

lei do Governador do Estado altera a Lei nº 19.552, de 4/8/2011, que autoriza o Poder

Executivo a doar à Petrobras o imóvel que especifica. Quero discutir esse projeto, e

V. Exa. verá a importância que ele tem. É mais um investimento do governo federal

previsto para Minas Gerais. Hoje discutimos bastante esse tema, e há Deputados que

ainda sustentam que não há investimento, mesmo que demonstremos cabalmente,

centavo a centavo, os investimentos que o governo federal vem fazendo em Minas

Gerais.

No caso desse projeto de lei que o Governador enviou, isso é exatamente para

viabilizar  um grande investimento  da  Petrobras no  Estado de Minas Gerais,  mais

precisamente  no  Município  de  Uberaba.  O  próprio  Governador  esclarecerá  essa

urgência na matéria, em razão do investimento que a Petrobras pretende fazer em

Minas, contrariando, aliás, a base do governo na Assembleia, que teima em dizer que

não há investimento.

A Lei nº 19.552 autoriza o Poder Executivo a doar à Petrobras o terreno localizado

no Município de Uberaba para que ali seja instalada uma unidade industrial para a

produção de amônia. Em seu art. 2º, essa norma estabelece que o imóvel reverterá

ao patrimônio do Estado, se, até 31 de dezembro, não tiver sido dada a destinação

prevista.

O projeto  em  análise  pretende  dar  uma nova  redação  para  viabilizar  que esse

terreno passe, portanto, para a Petrobras. Então, a Petrobras fará ali – é bom lembrar
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-, a partir da exigência da Lei nº 4.320, que estatui normas gerais do direito financeiro

para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União... Por isso o

terreno tem de ir para a Petrobras.

Após o exame da proposição, o relator, Deputado Zé Maia, conclui que ela atende

aos preceitos legais e opina pela transferência de domínio de bens públicos, para,

não  acarretando  despesa  para  o  erário,  não  implicar  repercussão  na  Lei

Orçamentária e assim viabilizar a instalação da unidade industrial para a produção de

amônia. Essa é a finalidade, portanto, do projeto de lei.

Estava aqui relendo a justificação do projeto para ver se me lembrava do valor do

investimento que será feito pela Petrobras no Município de Uberaba. No entanto, no

projeto não consta e não estou me lembrando do montante do investimento. Sei que

é um investimento bastante razoável que a Petrobras fará no Município de Uberaba.

Essa  doação  do  terreno  permitirá,  portanto,  que  essa  unidade  industrial  para

produção de amônia se instale em Minas Gerais.

Sr. Presidente, queria apenas ressaltar que a instalação desse parque de produção

de amônia poderia ter sido feita em vários Estados brasileiros. Mas foi feita em Minas

Gerais pelos vários atributos que o Estado tem. A Presidenta Dilma tem pelo seu

Estado uma paixão muito grande, portanto quis fazer com que a Petrobras tivesse em

Minas mais investimentos do que já tem em Betim e outras unidades do Estado.

Então,  escolheu  Uberaba  exatamente  para  isso.  Poderia  ter  sido  um  Estado  do

Nordeste ou outro Estado do Sudeste, mas a produção da Petrobras será em Minas

Gerais. Isso nos engradece muito e é mais um investimento feito, portanto, em Minas

Gerais no governo da Presidenta Dilma.

Hoje já tinha alertado para esse tratamento diferenciado que a Presidenta tem com

o nosso Estado.  Não é  mais  daqueles  tempos  de  Fernando Henrique,  que fazia

questão  de  tudo  retirar  de  Minas  Gerais,  especialmente  quando  ele  estava  em

beligerância com o Governador Itamar Franco. O dinheiro de Minas era confiscado do

caixa  do  Estado diretamente  para o  caixa  nacional  por  meio  de  uma decisão do

Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso,  à  época,  que  foi  conhecida  aqui  como

moratória. Minas Gerais, então, passou a ser subjugada pelo governo federal com um

tratamento desigual feito pelo PSDB ao governo do Itamar Franco, que, na ocasião,
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era oposição ao modelo neoliberal aqui posto.

A Presidenta Dilma faz exatamente o contrário.  Agora esse parque industrial  da

amônia vai para Uberaba, numa demonstração de grandeza da Presidenta, que não

olha – e assim deve ser feito – a cor partidária de quem governa o Estado.

Então,  se o PSDB governa Minas, não significa que a Petrobras não pode aqui

instalar parques industriais.  Percebeu-se a necessidade de aplicar uma política de

desenvolvimento no Triângulo, e aplicou-se no Município de Uberaba, longe, portanto,

das  denúncias  e  das  acusações  feitas  contra  a  Presidenta  de  que  ela  afugenta

recursos de Minas.

Hoje mostramos que aproximadamente R$4.700.000.000,00 foram investidos em

Minas Gerais, de 2007 a 2010, só para questões de mobilidade urbana, em especial

estradas.  Comecei  naquela  ocasião  a  fazer  a  leitura  detalhada do que temos de

investimentos  nessa  área  em  Minas  Gerais,  nesses  empreendimentos  de

infraestrutura logística. Li sobre alguns deles, mas tenho a certeza de que, quando

lembramos o que é investido, o povo mineiro vai se lembrando das obras que foram

feitas.

É claro que precisamos duplicar a BR-381. Já há o compromisso da Presidenta

Dilma,  e  será  feito.  Precisamos  ainda  de  obras  no  Anel  Rodoviário,  que  serão

também  feitas,  e  o  término  da  duplicação  da  BR-040.  São as  três  rodovias  que

merecem um volume maior de recursos, já estabelecido, que virão do PAC. Portanto,

terminaremos o governo da Presidenta Dilma com essas obras já terminadas ou em

avançada fase de execução.

O Deputado Tadeu Martins Leite está aqui e sabe que as estradas mineiras hoje

têm outro condicionamento, muito distinto. Lembro-me de quando eu era Deputado

aqui e Fernando Henrique era Presidente da República e, para ir ao Norte de Minas,

em Montes Claros, tínhamos de dar a volta em Diamantina.  Não adiantava ir  por

Pirapora.  Íamos  até  Diamantina,  pegávamos  um  pedaço  de  terra  para  chegar  a

Montes  Claros,  que  era  puro  buraco.  As  estradas  foram  se  deteriorando  de  tal

maneira, que Minas Gerais era um buraco só.

É até bom lembrar:  houve o apagão elétrico de Fernando Henrique e já estava

havendo o apagão das estradas quando Lula ganhou as eleições, e então as coisas
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começaram a mudar. E mudaram tanto, Deputado Pompílio,  V.  Exa. que conhece

bem as estradas mineiras – e eu dizia aqui do Norte, mas também acontecia no Sul –

que as estradas federais passaram a ter uma melhoria significativa.

Mas as estradas estaduais estão deixando a desejar. Eu pediria até que depois o

Deputado fizesse um aparte.  O projeto  Caminhos  de Minas  está  mais  conhecido

como “Descaminhos de Minas”. A previsão era mais de 1.700km de asfalto, e parece

que não chegaram a fazer 200km. Os dados são semelhantes. Se não me engano,

são 136km para uma previsão de mil,  setecentos e tanto.  Só fizeram 136km nos

“Descaminhos de Minas”. A situação das estradas mineiras é caótica.

A base do governo parece que só circula por estrada federal e somente na BR-381.

Se considerarmos as estradas federais, destacamos a BR-381, que melhorou muito,

mas é claro que ainda precisa ser duplicada, e será; a BR-040, que já recebeu obras

e ainda receberá mais; e o Anel Rodoviário. São as três com as quais precisamos ter

um carinho maior, e a Presidenta Dilma irá anunciar as obras, como anunciou agora

para o metrô em Belo Horizonte.

A oposição em relação ao governo da Dilma perdeu completamente o discurso do

Brasil. Não há discurso; não há programa. Em Minas Gerais, a única coisa que falam

é sobre a BR-381. O dia em que a Dilma resolver esse problema, e ela resolverá,

creio que todos eles votarão nela. O Senador Aécio Neves terá de adiar seu sonho

presidencial  pessoal  porque  não  será  sua  hora  agora,  visto  o  que  a  Dilma  tem

investido.

Eu falava dos investimentos da Petrobras, mas me lembrei dos investimentos nas

estradas, que são importantes também. Gostaria apenas de lembrar alguns: a BR-

116,  a  Rio-Bahia,  divisa  da  Bahia  com  Minas  até  o  Rio  de  Janeiro  recebeu

R$550.000.000,00 de investimento de 2007 a 2010. A Rio-Bahia hoje é outra.

Quem pega a Rio-Bahia, segue passando pelo Jequitinhonha e depois desce em

direção ao Rio de Janeiro passando próximo ao Espírito Santo e Realeza verá que a

Rio-Bahia é outra. Hoje a Rio-Bahia tem duplicação em vários trechos, tem a terceira

faixa  de  acostamento.  Vemos  uma outra  estrada na Rio-Bahia.  Isso  acontece no

Brasil inteiro. Ao subir para o Nordeste, vê-se que a Rio-Bahia é outra. Na época de

Fernando Henrique era buraco puro, uma estradinha em que um caminhão atrás do
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outro fazia quase uma fila do Rio de Janeiro à Bahia. Mudou muito.

Na BR-040 foram 2,6 milhões também concluídos do Lote II; a Rodovia 146, em

Minas  Gerais,  em  Araxá,  6,9  milhões;  os  Deputados  de  Araxá  sabem  que  essa

estrada melhorou muito; a construção e a pavimentação do Boqueirão-Cangalha, 3,4

milhões; em Campina Verde, BR-135, Rodovia 364, em Minas, 8,3 milhões; BR-365,

Anel Rodoviário de Uberlândia, 7,5 milhões; a BR-050, no subtrecho de Uberlândia e

Araguari, 1,8 milhões; adequação de capacidade de travessia urbana de Uberaba, a

BR-262 de Minas, 1,6 milhões; a duplicação do trevo de Curvelo, 22 milhões; a BR-

040, também na duplicação do trevo de Curvelo, mais 4,8 milhões do Lote I; no Lote II

foram 22 milhões; a BR-050, subtrecho Uberaba e Uberlândia, 18 milhões; a BR-135,

de Montes Claros, entre BR-040, Lote III, 80,9 milhões; e ainda a BR-135, Montes

Claros, Lote II, 70,5 milhões.

Deputado Pompílio Canavez, poderia ficar lendo as obras e mais obras que foram

feitas  em todas as rodovias  federais de Minas.  Acho engraçado como a base do

governo não viu essas obras. Não sei se é porque não andam de carro. Como não

enxergaram que as estradas melhoraram tanto? Se você pegar a BR-116, a BR-135,

para ir  para Montes Claros, ou a BR-040... É impressionante como não enxergam

isso. As rodovias estaduais, os descaminhos de Minas...

Concedo aparte ao Deputado Pompílio Canavez para esclarecer melhor isso, pois é

um conhecedor das obras das estradas mineiras.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte) - Deputado Rogério Correia, senhores

telespectadores  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia,  realmente  o  nosso

Estado é muito grande, é o maior Estado do nosso Brasil, são 853 Municípios. Os

caminhos entre os nossos Municípios realmente estão precisando ser pavimentados

e receber manutenção.

Deputado Rogério Correia,  se eu ficar somente no Sul de Minas,  verei  quantos

Municípios  estão  aguardando  há  anos  que  o  governo  do  Estado  cumpra  suas

promessas de campanha e de fato pavimente e faça as ligações entre os Municípios.

Claro que sabemos que o desenvolvimento vem pelas rodovias, pelas estradas. Se

falarmos de Guapé-Pimenta,  da  rodovia  de Delfinópolis,  que saía lá  no Triângulo

Mineiro... Hoje, para o cidadão de Minas Gerais sair daqui de Belo Horizonte ou lá do
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Sul de Minas, por exemplo, de Alfenas ou de Varginha, e se quiser ir a Uberaba, tem

de ir para São Paulo, passar por Passos, ir  para Ribeirão Preto, Franca, rodar na

Anhanguera para depois entrar em Minas novamente. E tem caminhos, tem estradas

que realmente poderiam resolver o problema.

O Gustavo, nosso companheiro do PT, pré-candidato a Prefeito de Delfinópolis, luta

há  anos  para  que  a  rodovia  que  liga  Delfinópolis  ao  Triângulo  Mineiro  seja

pavimentada,  o  que  reduziria  imensamente  os  gastos  com  viagens  e  levaria  o

desenvolvimento  a  essa  região  e  a  toda  a  região  localizada  ao  pé  da  Serra  da

Canastra. Isso sem falar nas rodovias que ligam Alfenas e Fama, por exemplo.

Falei também de Guapé e Pimenta. Há uma rodovia que passa ali por dentro de

Monsenhor Paulo, que chega ao Município de Machado levando o desenvolvimento à

região. Veja, há 8 anos ou mais, há quase 10 anos estamos com o governo do PSDB,

e não saiu do papel o Caminhos de Minas.

V. Exa. falou há pouco do verdadeiro embate entre governos federal e estadual. O

governo federal precisa investir mais nas estradas federais, mas o governo estadual

também.

Há muitos anos, defendo a criação de uma hidrovia no Lago de Furnas.  Nosso

Estado é a caixa d'água do Brasil, nossos rios são navegáveis, no entanto estamos

desperdiçando essa alternativa. Nossas rodovias não aguentam mais, a criação de

uma  hidrovia  no  Lago  de  Furnas  seria  um  caminho  muito  rápido  para  o  nosso

desenvolvimento. Quando era Prefeito, cansei de vir no governo do Estado e de me

reunir com os Secretários de Desenvolvimento Regional e de Transportes trazendo

ideias. O pior é que a hidrovia do Lago de Furnas está pronta, não precisa fazer nada,

é só ter vontade política, a decisão política de ativá-la. Na semana que vem, terei

uma reunião com o Presidente de Furnas para tratar da criação de uma termelétrica

em Alfenas e também da criação da hidrovia. Os nossos rios navegáveis não têm

nenhum projeto.

V. Exa. tem razão ao cobrar aqui, porque é necessário que o Caminhos de Minas

saia  do  papel.  Os  Prefeitos  estão  lutando  há  tantos  anos  para  termos  a

pavimentação,  para  que  as  cidades  de  Minas  tenham  ligação  entre  si.  Quantas

ligações, quantas estradas. O nosso Estado é da Estrada Real,  um dos primeiros
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Estados do Brasil que teve uma estrada, e agora não tem. O jornal “Estado de Minas”

trouxe na semana passada uma reportagem dizendo que o Caminhos de Minas não

saiu do papel. O Deputado Rômulo Viegas também falou de uma cobrança do jornal

“Estado de Minas”  com relação às  rodovias  do  nosso  Estado.  Assim  deve ser  a

imprensa, deve cobrar mesmo. Será que os convênios assinados eram só para as

eleições?  Porque  não  saiu  do  papel.  Os  mineiros  precisam  dessas  estradas,

precisamos  de  mais  e  melhores  estradas.  Nosso  desenvolvimento  passa  pelas

rodovias, passa pelas estradas.

Fugindo um pouco do assunto, ontem a EPTV trouxe uma matéria sobre as escolas

com salas multisseriadas. O Sul de Minas não concorda com isso. O Sul de Minas

não quer saber de sala multisseriada, mas de escola com qualidade. No debate que

fizemos  na  semana  passada  sobre  desindustrialização  do  nosso  Estado,  tive

oportunidade  de  dizer  que  Minas  nem  se  industrializou  ainda  e  já  está  se

desindustrializando. Uma das principais causas disso é a deficiência na educação. O

que os nossos jovens do ensino médio sabem fazer? Quando saem da escola, a

família  quer  que  trabalhem,  mas  o  que  sabem  fazer?  Não  têm  uma  profissão.

Estamos cansados de saber que o ensino médio está falido, como é, não dá ao jovem

nenhuma condição de trabalhar,  não lhe dá uma profissão para ajudar os pais ou

constituir sua própria família. O ensino médio está falido.

Nesta  Casa,  temos  que  começar  a  cobrar  do  governo  do  Estado  uma postura

diferente na educação, na saúde e na segurança pública. Estive com o Auro Maia,

que foi Secretário de Ação Social em Passos, e ele está profundamente preocupado

com  a  situação  da  segurança  pública  em  Passos.  Terra  do  Cássio,  que  foi

Subsecretário de Defesa Social. O “crack” tomou conta de Passos.

O povo de Passos está assustadíssimo. Uma senhora de 90 anos, quando ia à

missa no último domingo,  Deputado Rogério  Correia,  teve  a bolsa arrancada das

mãos por adolescentes. Precisamos, Deputado Duarte Bechir, cobrar mais segurança

pública.  Não  há  polícia  nem  Detetive  nem  Delegado.  Falta  carro,  gasolina  e

equipamentos.  Não  existe  nada.  O  Estado  está  abandonado.  Estou  falando  de

segurança.

Deputado  Rogério  Correia,  V.  Exa.  tem  razão.  Esta  Casa,  ao  invés  de  ficar
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perdendo tempo com cobranças à Dilma, que tem quase 80% de aprovação pelo

povo brasileiro -  o  que é inédito  e recorde no mundo inteiro  -,  deveria cobrar  do

governo  do  Estado  o  cumprimento  de  seu  papel.  Obrigado,  Deputado  Rogério

Correia, pela oportunidade.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Serei breve. Gostaria de encaminhar no

sentido  do  que  V.  Exa.  estava  falando,  mas,  para  não  perder  o  raciocínio,

encaminharei primeiramente conforme a fala do Deputado Pompílio Canavez. Se não

fizermos uma avaliação, fica o dito pelo não dito. Podemos formular uma ideia que

talvez não expresse a verdade que tenho, que persigo e pela qual luto.

Quando  falamos  em  saúde,  sabemos  que  os  Municípios  estão  sacrificados.  O

Deputado  Pompílio  Canavez,  que foi  Prefeito,  sabe  disso.  Os  Municípios  gastam

15%, o que é insuficiente. O Estado gasta 12%, o que também é insuficiente. A União,

por sua vez, se nega a gastar os 10% que seriam necessários. Falta à União - não

estou-me referindo à Presidente - comprometer-se mais com os Estados e com os

Municípios, o que nos possibilitaria uma saúde de qualidade.

O Deputado Pompílio Canavez fala que a saúde não tem jeito, que estão faltando

recursos, mas não mexe na ferida, que é a União. O Deputado Pompílio Canavez

sabe e afirma que a Presidente está com alto índice de aceitação, do que temos

conhecimento.  Entretanto,  não  podemos  deixar  de  discutir  aquilo  que  pode  ser

melhorado. Isso está claro. A responsabilidade da saúde é com a vida, é com o maior

bem,  com o  maior  patrimônio  que temos.  Faltou  ao  Deputado Pompílio  Canavez

ressaltar  que a  União  não coloca nos  Estados  e Municípios  a parte  que deveria

colocar.

O Deputado fala em falta de segurança, ao mesmo tempo em que cita o “crack”,

uma das ameaças à sociedade, que dizima famílias e tira vidas. Isso é claro. Todo o

mundo sabe disso. Nós o sabemos, mas, Deputado Pompílio Canavez, o governo de

Minas, nem se quisesse tomar conta da situação, sozinho não conseguiria. V. Exa.

fala em segurança pública, mas não nos traz os números acerca de quanto o governo

federal  investiu  em nosso Estado nessa área,  de quanto o governo mandou para

Minas Gerais a fim de cuidar da segurança pública. Faz a cobrança, mas não nos traz
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a solução.

Ao  contrário  de  V.  Exa.,  quero  trazer  a  solução.  O  Deputado  Rogério  Correia

encaminha a discussão do projeto por meio do qual o Estado de Minas concede à

Petrobras  anuência  relativamente  à  doação  de  um  terreno.  Esse  é  o  teor  do

encaminhamento  do  Deputado  Rogério  Correia.  Vale  ressaltar,  quanto  ao

encaminhamento  do  Deputado  Rogério  Correia,  que  essa  conquista,  Deputado

Pompílio Canavez, é de uma pessoa que já se foi e de uma que está muito viva,

trabalhando por Minas Gerais. Aquele que já se foi e deixou saudades é José Alencar

Gomes da Silva. É dele e do Senador Aécio Neves.

Trago ao Deputado Rogério Correia a fala de jornal que diz que o protocolo que a

Presidente Dilma e o Governador Anastasia assinam hoje em Uberaba tem muito das

lideranças  da  região,  do  Triângulo,  mas  especialmente  do  Vice-Presidente  José

Alencar e do ex-Governador Aécio Neves. Conforme a manchete, amanhã completa

um ano que os dois, o Senador e José Alencar, por proposta de Aécio, estiveram no

Rio,  na sede da Petrobras, para,  numa reunião do conselho de administração da

estatal, defender a implantação da fábrica de amônia e ureia no Triângulo Mineiro.

Segue,  Deputado,  informando  que  a  Petrobras  planejava  construir  duas  usinas

produtoras em Três Lagoas, Mato Grosso, e em Linhares, Espírito Santo.

Quanto  aos  investimentos,  Uberaba  era  carta  fora  do  baralho.  Depois  de

conversarem com os Conselheiros da Petrobras, Alencar e Aécio conversaram com a

então Ministra da Casa Civil  e  hoje Presidenta,  Dilma Rousseff,  que também era

Presidente do conselho administrativo da empresa, a Petrobras. Em princípio, apesar

da pressão do Vice-Presidente, a Presidente resistiu, mas acabou cedendo, após o

compromisso do governo de Minas de  que a  Cemig e  a  Gasmig  construíssem o

gasoduto  que  liga  São  Carlos,  em  São  Paulo,  em  um  investimento  superior  a

R$500.000.000,00,  assegurando o  insumo básico  para  a produção do fertilizante.

Então, é um momento de alegria, de congraçamento, e não devemos esquecer que a

Presidente Dilma, quando era do conselho, atendeu José Alencar e Aécio. Essa é

uma conquista de Minas Gerais e da nossa política, e cada um tem a sua parcela de

responsabilidade. Não podemos deixar de elogiar e de parabenizar tantos quantos

forem os que mereçam isso.
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Então,  Deputado Rogério  Correia,  V.  Exa.  faz  um  pronunciamento  e  qualifica  a

palavra com muita propriedade. Esse é o objetivo do Parlamento e da democracia,

debater as ideias, respeitar os pontos de vista, com cada um trazendo a sua visão, a

sua verdade, aquilo que mais ele consegue falar  e comprovar, conforme trazemos

aqui.

Quero agradecer a V. Exa., de forma democrática, por ter nos permitido dar ao povo

mineiro a nossa visão, a nossa interpretação, e, acima de tudo, a nossa verdade.

Obrigado, Deputado.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Deputados  Duarte  Bechir  e  Pompílio

Canavez. Todos dois contribuem para o debate com a sua visão. Não é meu objetivo

me contrapor ao pensamento apresentado, que, evidentemente, respeito. Nosso povo

deve, realmente, escutar as opiniões e fazer o balizamento disso. Mas, de fato, é uma

grande alegria aprovarmos esse terreno, que viabilizará um investimento tão grande

como esse da Petrobras em Minas Gerais. Isso é uma conquista do povo mineiro, e,

evidentemente, devemos agradecer à Presidenta Dilma por sua sensibilidade. É um

investimento de grande valor que a Petrobras fará no Município de Uberaba, que será

muito útil para o Triângulo Mineiro. Realmente, isso nos engrandece.

E faz parte desse investimento o que hoje aqui coloquei - gostaria de agradecer ao

Carlão, pois ele me trouxe os valores do investimento que eu queria saber. Quanto ao

investimento, Presidente, eu não estava me lembrando do valor na hora, iria dizer

R$800.000.000,00,  no  entanto  é  mais  que  isso.  O  investimento  da  Petrobras  no

Triângulo será de R$1.300.000.000,00. Compute-se isso no governo Dilma. É claro, o

Governador  era o Aécio Neves,  que teve o papel importante de conversar  com a

Presidenta  Dilma,  assim  como  o  Vice-Presidente  José  Alencar,  mas  é  um

investimento. O que não concordo é com a base do governo quando falam que não

vem dinheiro do governo federal. Isso não é verdade. Citei várias estradas e agora

cito esse polo. Há ainda o dinheiro que vem para o Bolsa Família. O governo federal

investe  muito  mais  nesse programa que o  próprio  governo  do  Estado.  Temos de

reconhecer  isso,  até porque o  governo do Estado tem um recurso menor  para  o

investimento.

Agora, é preciso ressaltar que o governo do Estado não está fazendo o seu dever
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de casa. Isso é importante. Os projetos estruturantes do governo do Estado estão

sem recursos. O governo está em uma situação difícil, ruim. Não pretendo analisar

isso aqui hoje, mas o Estado não anda em uma situação boa e, de fato, o choque de

gestão e o chamado déficit zero foram políticas que levaram Minas Gerais a uma

situação difícil. E a aplicação de recurso fica muito pequena. Em 2011, aplicou-se na

saúde 8,51%. Isso não está perto nem dos 10% e muito distante dos 12%. O que faz

com que os Municípios, os hospitais... Falo sobre a saúde agora porque os servidores

fizeram até mesmo uma manifestação aqui na Assembleia hoje. Quero cumprimentá-

los. Mas a aplicação em 2011 foi de apenas 8,51%, e esse dado é oficial.

O Deputado Pompílio  Canavez nos brindou com exemplos concretos  no Sul  de

Minas sobre o projeto Caminhos de Minas. A previsão orçamentária era de 7.700km,

mas só foram feitos 1.700km, isso incluindo-se todo o Caminhos de Minas. É por isso

que ele tem sido conhecido como “Descaminhos de Minas”.

Terminando, há um grande projeto do governo de Minas. Já me referi a ele. Trata-se

de um único projeto estruturante que funciona: o “Minas sem Governo”. Ora, dentro

do “Minas sem Governo”, há o “Saúde para Poucos”, o “Descaminhos de Minas”, o

“Professor com Fome e com o Prato Vazio”. Esses são programas que fazem parte do

programa estruturante “Minas sem Governo”. Infelizmente, esse tem sido o quadro.

Mas  esse  é  outro  assunto.  Vou  deixar  para  discuti-lo  posteriormente,  apesar  de

restar-me algum tempo, até porque o nosso Plenário está meio esvaziado.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Peço a V. Exa. que termine, de plano, a reunião.

Amanhã, concluirei meu pronunciamento a respeito da aprovação desse importante

projeto  de lei,  que fará um investimento de R$1.300.000.000,00 da Petrobras em

Minas Gerais, a partir de Uberaba. Muito obrigado.

Encerramento

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
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reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/9/2011

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio, Adelmo Carneiro Leão e Neider Moreira, membros da Comissão de

Saúde; a Deputada Liza Prado e os Deputados Délio Malheiros e Duilio de Castro,

membros da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Está presente,

também,  o  Deputado  Dilzon  Melo.  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 debater, em

audiência pública, a situação em que se encontram os médicos e os profissionais da

área de fisioterapia e dos laboratórios de patologia e análises clínicas em face dos

valores pagos pelos planos de saúde relativamente aos procedimentos e consultas

realizados  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  Sr.

Manuel Maurício Gonçalves, Presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas

Gerais – CRMMG –, publicado no Diário do Legislativo de 9/9/2011; e ofícios do Sr.

Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal,

comunicando o  recebimento  das  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião Conjunta  das

supracitadas  Comissões,  realizada  em  17/8/2011;  e  da  Sra.  Fabrícia  Fernandes

Duarte,  Gerente-Geral  de  Relações  Institucionais  da  Agência  Nacional  de  Saúde

Suplementar  –  ANS  –,  justificando  a  impossibilidade  de  comparecimento  a  esta

reunião e encaminhando previsão de paralisação dos médicos na data de hoje. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Tânia

Lúcia  Hirochi,  Presidente  da  Associação  dos  Terapeutas  Ocupacionais  de  Minas

Gerais,  e  Renata  Gonçalves  de  Faria,  Gerente  Médica  da  Assistência  Médica

Internacional S.A. – Amil –, representando o Sr. Emerson Fidelis, Diretor da Amil; e

dos Srs. Roberto Paolinelli de Castro, 1º-Vice-Presidente do CRMMG, representando
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o Sr. Manuel Maurício Gonçalves, Presidente desse Conselho; José Augusto Ferreira,

Presidente da  Federação Nacional  das  Cooperativas Médicas;  Bruno Yuuki  Lopes

Fukino, Presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do

Estado  de  Minas  Gerais;  Anderson  Antônio  Monteiro  Mendes,  Superintendente

Estadual  da  União  Nacional  das  Instituições  de  Autogestão  em  Saúde;  André

Lorenzon  de  Oliveira,  Conselheiro  do  CRMMG;  João  Batista  Gomes  Soares,  1º-

Secretário do CRMMG; José Carlos Vianna Collares Filho, Presidente em exercício

da  Associação  Médica  de  Minas  Gerais  –  AMMG  –;  Lincoln  Lopes  Ferreira,

Presidente eleito da AMMG; Alcebíades Vítor Lea Filho, Coordenador da Comissão

Estadual de Honorários Médicos da AMMG; Cristiano Gonzaga da Matta Machado,

Presidente do Sindicato de Médicos de Minas Gerais; Mozart Ribeiro, Presidente da

Sociedade de Anestesiologia de Minas Gerais – Samg –; José Roberto de Rezende

Costa, 2º-Tesoureiro da Samg; Clécio Ênio Murta de Lucena, Diretor de Comunicação

da Associação de Obstetras e Ginecologistas de Minas Gerais e Vice-Presidente da

Sociedade Brasileira de Mastologia; Hermann Alexandre Vivacqua Von Tiesenhausen,

Conselheiro do Conselho Federal de Medicina; e Hugo Pereira Goretti, Presidente da

Associação Mineira de Fisioterapia, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Délio Malheiros, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

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

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados Carlos Mosconi, Délio

Malheiros, Neider Moreira e Adelmo Carneiro Leão em que solicitam seja realizada

visita das Comissões de Saúde e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte à ANS

para discutir os valores pagos pelas operadoras de planos de saúde aos profissionais

relativamente às consultas e aos procedimentos realizados. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.
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Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Adelmo  Carneiro  Leão  –  Hely  Tarqüínio  –  Luiz

Henrique – Délio Malheiros – Duilio de Castro.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30/2012, EM

7/3/2012

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

André Quintão, Délio Malheiros (substituindo o Deputado Doutor Viana, por indicação

da Liderança do Bloco Avança Minas)  e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado

Célio  Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),

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. A seguir, determina a

distribuição das cédulas de votação, devidamente assinadas, e convida o Deputado

Délio Malheiros para atuar com escrutinador. Feita a votação e procedida à contagem

dos votos, o escrutinador anuncia que foram registradas quatro cédulas de votação e

que os Deputados Carlos Mosconi e André Quintão receberam quatro votos cada um,

para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Logo após o Presidente “ad hoc”

empossa como Vice-Presidente o Deputado André Quintão e lhe passa a direção dos

trabalhos.  Ato  contínuo,  o  Deputado  André  Quintão  empossa  como  Presidente  o

Deputado  Carlos  Mosconi,  que,  em  seguida,  designa  como relator  da  matéria  o

Deputado André Quintão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

reunião extraordinária, conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - André Quintão - Célio Moreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31/2012, EM

15/3/2012

Às 13h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara
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e os Deputados Glaycon Franco e Dalmo Ribeiro  Silva,  membros da supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  o  Presidente,  Deputado Glaycon  Franco,

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 Presidência suspende os trabalhos para tratar assuntos

da Comissão. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Glaycon Franco, Presidente - Maria Tereza Lara - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/3/2012

Às  11h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo o Deputado Doutor Viana, por indicação da Liderança do BAM) e os

Deputados  Sávio  Souza  Cruz,  Tiago  Ulisses,  Carlos  Henrique  e  Duarte  Bechir

(substituindo o  Deputado João Vítor  Xavier,  por  indicação da Liderança do BTR),

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  Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão. A Deputada Liza Prado e o Deputado Tiago Ulisses tecem

comentários sobre assuntos atinentes à 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, 26 de abril de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente – João Vitor Xavier – Gustavo Corrêa.
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/4/2012

Às 10h53min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Sargento Rodrigues e Elismar Prado,  membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara

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

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

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

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

proposições  da  Comissão.  Em  seguida,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

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

parênteses: ofícios do Senador José Sarney, Presidente do Senado; e da Sra. Maria

Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais,

encaminhando ofício do Diretor-Geral da ADEMG (10/4/2012). 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

Requerimentos  nº  2.827/2012.  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  Bosco  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de

providência para a verificação da viabilidade de realizar convênio com o Ministério

Público  do  Estado  para,  em  conjunto  com  o  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos

Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e do Programa Estadual de Proteção e

Defesa do Consumidor - Procon -, adotarem medidas destinadas a garantir o direito

de acesso dos consumidores com deficiência a produtos fabricados especialmente

para eles, bem como assegurar maior divulgação de seus direitos, inclusive quanto

ao  acesso  a  estabelecimentos  comerciais.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.
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Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Marques Abreu, Presidente - Elismar Prado - Hélio Gomes.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/4/2012

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sávio Souza Cruz e

Duarte  Bechir.  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 da seguinte correspondência:

ofício  da  Sra.  Márcia  Meyer  Ferreira  Guimarães  solicitando a  garantia  de  vida  e

idoneidade física, moral e mental do Sr. Pedro Meyer Ferreira Guimarães, durante

seu período de cárcere, bem como, acaso liberto, quando de seu retorno ao convívio

social; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada

entre parênteses: ofícios do Sr. João Carlos de Freitas Costa, Presidente da Câmara

Municipal  de  Esmeraldas  (5/4/2011);  e  das Sras.  Lucy Augusta  Aznar  de  Freitas,

Juíza  de  Direito  (em  substituição)  da  Vara  Criminal  e  de  Execuções  Penais  da

Comarca  de  Timóteo;  e  Regina  Affonso  de  Carvalho,  Secretária  Particular  do

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

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

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

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 729/2011 na forma do Substitutivo nº

1(relator: Deputado Sargento Rodrigues). 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 2.835, 2.842, 2.849 a 2.852, 2.872 e 2.873/2012. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 920, 2.300 e 2.754/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

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

requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares da 1ª Cia. Rotam por ter atuado na

operação que culminou na apreensão de 1 tablete e 2 porções de “crack”, 8kg de

cocaína, 3 balanças de precisão, celulares, colete balístico, réplicas de fuzil, dinheiro

e outros objetos usados por um casal para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes;

seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências

para  a  inclusão  do  Bairro  Jardim  Vitória,  onde  se  encontra  a  Escola  Municipal

Professor  Milton  Lage,  nesta  capital,  no  Programa  Fica  Vivo,  bem  como  seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais -

PMMG - pedido de providências para que inclua essa área nas ações preventivas

realizadas pelo Grupamento Especializado de Policiamento em Áreas de Risco; do

Deputado Luiz Carlos Miranda, emendado pelo Deputado Sargento Rodrigues, em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta Comissão e da

Comissão de Direitos Humanos para discutir  e cobrar providências dos órgãos de

segurança pública do Estado em relação ao desaparecimento,  há três meses,  do

músico Vinícius Maia de Carvalho; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados

Sávio Souza Cruz, João Leite, Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta Comissão e da

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para discutir a possibilidade de

instituir-se  inventário  de  máquinas  e  equipamentos  agropecuários  no  cartão  do

produtor rural, com vistas à prevenção de furtos e roubos; da Deputada Maria Tereza

Lara e dos Deputados João Leite, Sargento Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva e Duarte

Bechir em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para discutir o

Plano Mineiro de Prevenção e Atendimento a Acidentes de Trânsito Terrestre, por

solicitação das entidades integrantes do fórum técnico sobre "Segurança no Trânsito",

a ser realizado por esta Casa; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João

Leite,  Sargento  Rodrigues  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (2)  em  que  solicitam  sejam

encaminhados ao Secretário de Estado de Defesa Social correspondência da Sra.

Márcia Meyer Ferreira Guimarães e pedido de providências para a manutenção da
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integridade física de seu irmão, Pedro Mayer Ferreira Guimarães, uma vez que se

encontra preso e que há denúncias de ter sofrido violência durante sua custódia; seja

encaminhado  ao  Comandante-Geral  da  PMMG  pedido  de  informações  sobre  as

circunstâncias da prisão, durante a realização do Axé Brasil 2012 no Mega Space, em

Santa Luzia, de Vinícius Geraldo Guerra, de 26 anos, que veio a falecer em seguida;

da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva

em que solicitam seja encaminhado ao Corregedor da PMMG pedido de providências

para a apuração de possível excesso na prisão de Vinícius Geraldo Guerra. 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 abril de 2012.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/4/2012

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira,  André  Quintão,  Glaycon  Franco  e

Gustavo Valadares, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do

art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de

ofício do Deputado André Quintão em que justifica sua ausência na reunião realizada

em 10/4/2012. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.045, 3.046, 3.055,

3.057, 3.063, 3.064 e 3.070/2012 e 1.818/2011 (Deputado André Quintão, em virtude

de  redistribuição  no  caso  do  último projeto);  3.048,  3.054,  3.056,  3.058,  3.061  e

3.071/2012 (Deputado Bruno Siqueira); 3.047, 3.050, 3.059 e 3.072/2012 (Deputado

Luiz Henrique); 3.049, 3.065 e 3.068/2012 e 1.031/2011 (Deputada Rosângela Reis,

em  virtude  de  redistribuição  no  caso  do  último  projeto);  3.053/2012,  2.031  e
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2.436/2011 (Deputado Glaycon Franco, em virtude de redistribuição no caso dos dois

últimos projetos); Projeto de Lei Complementar nº 26/2012, Projetos de Lei nºs 3.044,

3.051, 3.060 e 3.069/2012, Projeto de Resolução nº 1.582/2011 e Projetos de Lei nºs

691, 1.404 e 1.786/2011 (Deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição

no  caso  dos  quatro  últimos  projetos);  e  Projeto  de  Lei  nº  3.062/2012  (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 André Quintão em que solicita seja

alterada a ordem do dia para que o Projeto de Lei nº 57/2011 seja apreciado em

último lugar na 1ª Fase. Os Projetos de Lei nºs 688, 1.252, 2.573 e 1.814/2011 são

retirados da pauta, atendendo-se a requerimentos do Deputado André Quintão, no

caso dos três primeiros, e da Deputada Rosângela Reis, no caso do último, os quais

foram aprovados pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um

por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos

Projetos de Lei nºs 27 e 1.221/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude

de redistribuição no caso do primeiro projeto); 1.762/2011 (relator: Deputado Bruno

Siqueira) e 2.640/2011 (relator: Deputado Gustavo Valadares). O Projeto de Lei nº

260/2011 é convertido em diligência à Secretaria de Defesa Social, e o Projeto de Lei

nº 2.468/2011, às Secretarias de Educação, de Saúde e de Defesa Social (relator:

Deputado  André  Quintão).  Os  pareceres  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.188  e

1.965/2011 deixam de ser apreciados em virtude de solicitações de prorrogação do

prazo regimental formuladas pelos respectivos relatores, Deputada Rosângela Reis e

Deputado Sebastião Costa. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos

de Lei nºs 1.366/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira);  2.276/2011 na forma do

Substitutivo nº 1 e 2.501/2011 (relator: Deputado André Quintão) e 2.781/2012 com as

Emendas nºs 1 a 7 (relator: Deputado Sebastião Costa). O parecer sobre o Projeto de

Lei nº 57/2011 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental

formulada pelo Deputado André Quintão, relator em virtude de redistribuição. Passa-

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

pareceres  sobre  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Após



1362
____________________________________________________________________________

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

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.235/2011

(relator:  Deputado  Bruno  Siqueira);  2.994  e  3.020/2012  (relator:  Deputado  Luiz

Henrique; leitor: Deputado Gustavo Valadares); 3.001 e 3.032/2012 (relator: Deputado

André Quintão);  3.014 e 3.018/2012 (relatora: Deputada Rosângela Reis); 3.025 e

3.028/2012  (relator:  Deputado  Glaycon  Franco).  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 2.998, 3.022 e 3.030/2012. 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 abril de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – André Quintão – Rosângela Reis –

Luiz Henrique – Glaycon Franco.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/4/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Delvito  Alves,  Sávio  Souza  Cruz  e  Rômulo  Veneroso  (substituindo  o

Deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Vanderlei  Miranda.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Luzia Ferreira, 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 ouvir  o Sr.  João Carlos Figueiredo, ambientalista, espeleólogo, canoísta,

mergulhador, montanhista e indigenista da Fundação Nacional do Índio – Funai -, que

participou da expedição Meu Velho Chico - da nascente à foz – e fará explanação

sobre o Rio São Francisco; a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e
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votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir os Srs. João Carlos Figueiredo e Rafael Guimarães Bernardes,

Coordenador  da  Equipe  Água,  representando  o  Sr.  Apolo  Heringer  Lisboa,

Coordenador do Projeto Manuelzão, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Rômulo  Veneroso,  autor  do

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

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

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

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2012.

Juninho Araújo, Presidente - Glaycon Franco.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/4/2012

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva, Rômulo Viegas, Ulysses Gomes e Vanderlei Miranda, 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  comunica  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício da Sra. Marilda Moreira,

Superintendente Executiva da Anatel (10/4/2012). 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 desta reunião.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER, EM 17/4/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis,

Luzia Ferreira e Maria Tereza Lara e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

da Deputada Rosângela Reis, 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  contextualizar  e  diagnosticar  a

violência contra a mulher no Estado e no Brasil e as políticas públicas relacionadas e

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

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Margaret de Freitas Assis Rocha, Chefe da

Divisão da Mulher, Idoso e Portador de Deficiência da Polícia Civil do Estado; Eliana

Piola, Coordenadora Especial de Políticas Públicas para Mulheres da Sedese; Jovita

Levi Ginja, Presidente do Conselho Estadual da Mulher; Marlise Matos, Professora

Adjunta do Departamento de Ciência Política e Coordenadora do Núcleo de Estudos

e Pesquisas sobre Mulher da Universidade Federal de Minas Gerais; Maria Cristina

Leão, Técnica Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Márcia de

Cássia  Gomes,  Superintendente  do  Consórcio  Mulheres  das  Gerais;  Maria  Izabel

Ramos de Siqueira, Presidente do Movimento Popular da Mulher; Maria Beatriz de

Oliveira,  Coordenadora  do  Projeto  Centro  da  Mulher  do  Movimento  do  Graal  no

Brasil; Laurelle Carvalho de Araújo, Coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da

Defensoria Pública do Estado; Silvia Helena, Vereadora da Câmara Municipal de Belo

Horizonte;  e  Sgt.  PM  Silvia  Adriana,  Coordenadora  do  Serviço  de  Prevenção  à

Violência Doméstica da 1ª Região, que são convidadas a tomar assento à mesa. O

Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a

tecer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra às convidadas, para

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

conforme consta das notas taquigráficas.  A Presidência registra o recebimento de

documentos (4) entregues pelas seguintes entidades: Movimento Popular da Mulher e

União  Brasileira  de  Mulheres,  Movimento  Graal  do  Brasil,  Conselho  Regional  de
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Psicologia de Minas Gerais e Marcha Mundial das Mulheres. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e  a votação de proposições da Comissão.  Submetido a

votação, é aprovado requerimento da Deputada Liza Prado em que solicita  sejam

anexadas as demandas do SOS Mulher Família ao documento da Comissão a ser

encaminhado  à  Comissão  Parlamentar  Mista  da  Violência  contra  a  Mulher  do

Congresso Nacional.  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 abril de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente - Antônio Júlio - Liza Prado.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

17/4/2012

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu  Martins  Leite,  Fabiano  Tolentino,  Gustavo  Perrella  e  Gustavo  Valadares,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio

Carlos Arantes, Alencar da Silveira Jr., Vanderlei Miranda e Duarte Bechir. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Perrella, dispensa

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

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

debater e discutir a respeito da comercialização de bebidas alcoólicas nos Estádios

de  Minas  Gerais  e  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Rogério  Aoki

Romero, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude,

representando  o  Sr.  Braulio  Braz,  Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude;Cel. PM Antônio Leandro Bettoni da Silva, Gestor Estratégico da Polícia

Militar de Minas Gerais – PMMG -, representando o Cel. PM Márcio Martins Sant'ana,

Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais; José Antônio Baeta de Melo

Cançado, Procurador de Justiça e Presidente do Comissão Nacional de Prevenção e
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Combate  à  Violência  dos  Estádios;  Ricardo  Afonso  Raso,  Diretor-Geral  da

Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais; Mário Murta Lana, Gerente de

Contatos  da empresa Minas Arena;  Capitão  Wagner  Alan  de  Matos,  Assessor  de

Gestão Estratégica da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG -, que são convidados

a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Alencar da

Silveira  Jr.,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

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

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira Jr., que, com vistas

à  atender  as  necessidades  de  um  maior  debate  acerca  da  comercialização  de

bebidas alcoólicas nos Estádios de Minas Gerais, solicita sejam incluídos convidados

na listagem da presente audiência pública; João Leite, em que solicita seja realizada

audiência  desta  Comissão  para  conhecer  o  sistema  "Prozone"  de  análise  de

performance e estatística no esporte, visando à preparação de atletas para a Copa de

2014.  Cumprida a  finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Marques Abreu, Presidente - André Quintão - Vanderlei Miranda.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/4/2012

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Romel Anízio,

Ulysses  Gomes,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  João  Leite,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Romel  Anízio,

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
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e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício dos Srs. Vagner

Tarcísio  de  Morais  e  Enéias  Ferreira  de  Rezende,  respectivamente,  Presidente  e

Vice-Presidente, da Câmara Municipal de Alfenas, solicitando seja encaminhado ao

Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de  informações

referentes  aos  vencimentos  dos  Promotores  de  Justiça  daquela  Comarca,  e  de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, em 5/4/2012, dos Srs. Euvaldo

M.  Bittencourt  Júnior,  Coordenador-Geral  de  Convênios  da  Secretaria  de  Direitos

Humanos  da  Presidência  da  República;  Marx  Fernandes  dos  Santos,  Gerente

Regional  da  CEF;  Marcos  Alberto  Barbosa  de  Carvalho,  Chefe  da  Divisão  de

Convênios da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;

Paulo Roberto Messias Strack, Coordenador-Geral de Finanças da Embratur; Rafael

Vieira Fernandes de Castro, Chefe da Divisão de Convênios (substituto) da Secretaria

Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia; e da Sra. Raquel de Andrade Lima

Coelho,  Coordenadora-Geral  do  Programa de  Pesquisa  em  Saúde  do  CNPQ.  O

Deputado João Leite retira-se da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 2.593/2011 é retirado da pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio Júlio, aprovado pela Comissão.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 29/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição). Registra-se a

presença do Deputado Gustavo Perrella. Após discussão e votação, são aprovados,

cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 256/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator:  Deputado  Gustavo  Perrella);  406/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 2, e pela rejeição da Emenda

nº  1,  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  (relator:  Deputado Dalmo

Ribeiro  Silva,  em  virtude  de  redistribuição);  615/2011  (relator:  Deputado  Gustavo

Perrella,  em virtude de redistribuição); 659/2011 na forma do Substitutivo nº 2, da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (relator: Deputado Ulysses

Gomes, em virtude de redistribuição); 732/2011 na forma do Substitutivo nº 2, e pela
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rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:

Deputado Gustavo Perrella); 746/2011 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia;  1.035/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Ulysses Gomes); e 1.175/2011

com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão de Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição). Registra-se a

presença do Deputado João Vítor Xavier. A seguir, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.716/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte,

com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Gustavo Perrella, em virtude de redistribuição),

2.784  e  2.958/2012  (relator:  Deputado  João  Vítor  Xavier),  2.959/2012  (relator:

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  virtude  de  redistribuição),  2.960/2012  (relator:

Deputado  Gustavo Perrella)  e  2.961/2012 com a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Ulysses  Gomes,  em  virtude  de

redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Zé Maia, Presidente – Antônio Júlio – Romel Anízio – Dalmo Ribeiro Silva – Ulysses

Gomes.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/4/2012

Às 14h36min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette  de

Andrada,  Luiz  Henrique  e  Antônio  Carlos  Arantes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Lafayette  de

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

Deputado Luiz 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 e votar pareceres em fase de redação final

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

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.794 e 2.800 (Deputado Antônio Carlos
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Arantes);  2.822 e 2.842/2011(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, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.794, 2.800,

2.822  e  2.842/2011,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Cumprida  a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Valadares - Luiz Henrique.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/4/2012

Às 9h45min, 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 Hely Tarqüínio , 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.  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores os Deputados citados a seguir: Projeto de Lei nº 2.276/2011, em 1º

turno (Deputado Adelmo Carneiro Leão), 2.987/2012, em turno único (Deputado Dr.

Wilson Batista) e 3.0218/2012, em turno único (Deputado Hely Tarquinio). Passa-se à

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 282/2011, que recebeu parecer por sua

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

Requerimentos nºs 2.829, 2.869, 2.870, 2.871 e 2.906/2012. Passa-se à 3ª Fase da

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

Comissão.  Submetido  a  discussão e votação,  é aprovado o  relatório  de  visita  ao

Hospital  Dr.  Hélio  Angotti,  em Uberaba,  ocorrida  no  dia  7/12/2012.  Submetidos  a



1370
____________________________________________________________________________

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos

Mosconi, Dalmo Ribeiro, Hely Tarquinio e Dr. Wilson Batista em que solicitam seja

enviado  ao  Ministério  da  Saúde,  ao  Ministério  da  Educação,  ao  Ministério  do

Planejamento e Orçamento e à Secretaria  Municipal  de Saúde de Belo Horizonte

pedido de providências para a imediata contratação de profissionais para atuar na

Unidade  Onco-Hematológica  Pediátrica  do  Hospital  das  Clínicas  da  Universidade

Federal do Estado de Minas Gerais; Carlos Mosconi em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública desta Comissão com o objetivo de debater a linha de

crédito do  BNDES para financiamento  de hospitais  filantrópicos do Estado com a

participação  da  Federação  das  Santas  Casas  e  Hospitais  Filantrópicos  de  Minas

Gerais,  da  Frente  Parlamentar  da  Saúde  e  de  representante  do  BNDES;  Délio

Malheiros em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Defesa

do Consumidor e do Contribuinte para debater, em audiência pública, a qualidade dos

serviços prestados pelas operadoras de planos de assistência à saúde,  tendo em

vista o excessivo aumento do número de usuários, bem como os honorários pagos

aos médicos conveniados; Hely Tarquínio em que solicita seja enviado à Secretaria

de Estado de Saúde relatório de visita realizada por esta Comissão ao Hospital Dr.

Hélio Angotti, em Uberaba, no dia 7/12/2011, para conhecimento, avaliação e tomada

de providências cabíveis. São recebidos pela Presidência, para serem apreciados em

reunião posterior, requerimentos dos deputados Délio Malheiros em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública desta Comissão, em conjunto com a Comissão

de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, com o intuito de discutir a qualidade na

prestação de serviços nos laboratórios clínicos do Estado; Bonifácio Mourão em que

solicita seja realizada reunião com o Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário

de Estado de Saúde,  como convidado,  para que seja apresentada à Casa a real

situação das construções de hospitais regionais no Estado. A Presidência registra a

presença nesta  reunião  dos Srs.  Roberto  Camilo  Órfão  Morais,  Lúcio  Dias  Vieira

Júnior e Josias Aguiar Ribeiro, respectivamente, Prefeito , provedor da Santa Casa e

Vereador do Município de Machado. 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.



1371
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Luiz

Henrique.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/4/2012

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Luiz Carlos  Miranda e Pompílio  Canavez,  membros da  supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel.  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 a matéria constante na pauta. A Presidente acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  para as  quais  designou os relatores citados a  seguir:

Projetos de Lei nºs 862/2011 e 2.944/2012 (Deputado Tadeu Martins Leite); Projeto de

Lei nº 2.773/2011 (Deputado Juninho Araújo); Projeto de Lei nº 2.829/2012 (Deputado

Luiz Carlos Miranda);  Projetos de Lei nºs 2.934 e 2.951/2012 (Deputado Pompílio

Canavez), todos em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. A Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado Luiz

Carlos  Miranda,  para  apreciação  de  proposição  de  sua  autoria.  Na  ausência  do

relator anteriormente designado, o Presidente avoca a si a relatoria do Projeto de Lei

nº 2.365/2011. Na fase de discussão do referido projeto, faz-se presente o Deputado

Tadeu Martins Leite. Após votação, o projeto é aprovado na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta. Passa-

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado o Projeto de Lei nº 2.864/2012. A Presidente passa a direção dos trabalhos

ao Deputado Luiz Carlos  Miranda,  para apreciação de proposição de sua autoria.

Após discussão e votação, é aprovado o Projeto de Lei nº 2.885/2012. A Presidente
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retoma os  trabalhos.  Após  discussão e  votação,  é  aprovado o  Projeto  de  Lei  nº

2.928/2012.  Todos  receberam  parecer  pela  sua  aprovação,  em  turno  único.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

2.855, 2.875 e 2.893/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.180, 2.747,

2.750,  2.751,  2.763,  2.769  e  2.780/2011.  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, 24 de abril de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Luiz Carlos Miranda – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

18/4/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Rogério Correia, membros da supracitada

Comissão.  Estão  presentes  também  os  Deputados  Sargento  Rodrigues  e  Luiz

Henrique.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Gustavo  Corrêa,

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

Neider  Moreira,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é dada por

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

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

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

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

apreciação  do  Plenário.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,  Deputado

Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.745/2011, no

1º turno, com as Emendas nºs 1, 2 e 4 a 16, da Comissão de Constituição e Justiça,

com a Emenda nº 3, da Comissão de Constituição e Justiça, na forma da Subemenda

nº  1  à  Emenda  nº  3,  desta  Comissão,  e  com  as  Emendas  nºs  18  a  20  desta

Comissão, e pela rejeição da Emenda nº 17 da Comissão de Constituição e Justiça, o

Presidente  defere  o  pedido  de  vista  do  Deputado  Neider  Moreira.  Cumprida  a
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finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Lafayette  de  Andrada,  Presidente  -  Romel  Anízio  -  Duarte  Bechir  -  Gustavo

Valadares.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/4/2012

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Romel  Anízio,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está presente,  também, o Deputado Ulysses Gomes.  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

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

seguir,  comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra. Maria

Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais,

publicado no “Diário do Legislativo” de 10/4/2012; ofício do Sr. João Alberto Paixão

Paixão, Presidente da Ceasa Minas, informando sobre o processo de comercialização

de tomate e banana na unidade da Ceasa Minas em Contagem, a partir de 8/4/2012;

ofício do Sr.  Raimundo Gomes de Matos, Presidente da Comissão de Agricultura,

Pecuária,  Abastecimento  e  Desenvolvimento  Rural  da  Câmara  dos  Deputados,

convidando os membros da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial desta

Casa  para  o  6º  Encontro  daquela  Comissão,  a  ser  realizado  em  2/5/2012,  em

Uberaba. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projeto de Lei nº 2.781/2012,

no 1º turno (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes); Projeto de Lei nº 2.966/2012,

em turno único (relator: Deputado Fabiano Tolentino); Projeto de Lei nº 2.970/2012,

em turno único (relatora:  Deputada Liza  Prado).  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte
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(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência retira de pauta o Projeto

de  Lei  nº  2.781/2012.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.826/2012, que recebeu parecer por sua

aprovação, com a Emenda nº 1, e 2.844 e 2.880/2012, que receberam parecer por

sua aprovação na forma proposta. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs  2.834,  2.837,  2.839,  2.840,  2.856 e 2.890/2012.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.756,  2.771 e  2.801/2012.

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 em que solicita

sejam encaminhados ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Defesa

Social pedido de providências quanto ao furto de gado e outros crimes cometidos no

meio rural,  de modo a conter a violência no campo e os danos à propriedade de

agricultores  e  demais  produtores  rurais;  e  Antônio  Carlos  Arantes,  Liza  Prado  e

Ulysses Gomes em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para

debater o Fundo Estadual do Café e o Programa de Opções de Comercialização de

Café em Minas e no Brasil. 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 abril de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Tiago Ulisses - Fabiano Tolentino.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/4/2012

Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Elismar  Prado,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Almir Paraca.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e, nos termos regimentais, 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  a  discutir  a  implementação  da  Lei

Federal nº 11.769, de 2008, que altera a Lei nº 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e

Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na

educação  básica,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Verena Santiago de

Castro, membro da Comissão de Educação e Cultura, representando a Ministra de

Estado  da  Cultura,  Ana  Maria  Buarque  de  Hollanda;  Andréa  Pimentel  Alvares

Campos,  Superintendente  Regional  de  Ensino  de  Paracatu,  representando  a

Secretária de Estado de Educação, Ana Lúcia Almeida Gazzola; e os Srs. Vereador

Vânio Ferreira, da Câmara Municipal de Paracatu; Vereador José Idelbrando Ferreira

de  Sousa,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Arinos;  Edinon  Jesus  da  Silva,

Coordenador da ONG Agência Vale do Paracatu; José Gomes Filho, Diretor do Sind-

UTE  da  subsede  de  Montes  Claros;  e  Charles  Caldeira  Camargos,  membro  da

Associação  Ecológica  e  Esportiva  de  Guarda-Mor,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. A Presidência na condição de autor do requerimento que deu origem

ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos  ordinários  da  reunião  e,  cumprida  a  finalidade  desta,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente – Fabiano Tolentino.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

23/4/2012

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Duarte  Bechir,  Luiz  Carlos  Miranda  e  Rômulo  Viegas,  membros  da  supracitada

Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Célio  Moreira,  Sargento
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Rodrigues e Gustavo Corrêa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  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, Célio Moreira, Sargento Rodrigues, Rômulo Viegas e Luiz Carlos Miranda (5)

em que solicitam sejam formuladas manifestações de aplauso aos policiais militares

convocados através do ofício nº 846/2012/SGM, pelos relevantes serviços prestados

e pela coragem em combater o crime; e sejam ouvidos denunciantes nesta reunião.

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

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Duarte Bechir - Rômulo Viegas.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 23/4/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Paulo Lamac, Vanderlei Miranda e Célio Moreira, membros da supracitada

Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Dinis  Pinheiro,  João  Leite,

Gustavo  Corrêa  e  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Dinis Pinheiro,  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  apresentar  o  panorama geral  do

consumo de drogas no Brasil, em especial o do “crack”, e debater o tema "O consumo

de  drogas  como  grande  desafio  da  sociedade  no  século  XXI".  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras. Valéria da Silva

Rodrigues, Juiza da Vara Infracional da Infância e Juventude da Comarca de Belo

Horizonte;  Camila  Grissi  Pimenta,  da  Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais;  Flávia

Martins  y  Miguel,  repórter  e  redatora  do  jornal  “O  Tempo”;  Dalveneide  Almeida



1377
____________________________________________________________________________

Santos, Coordenadora das Mães de Minas contra o Crack e os Srs. Padre Haroldo

Rahm,  Fundador  da  Instituição  Padre  Haroldo;  Marcelo  Ribeiro  de  Araújo,

Pesquisador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Droga da Unifesp e Autor do Livro

"Tratamento do usuário de crack"; Júlio César do Prado, jornalista da TV Band Minas;

Deputado Federal Reginaldo Lopes; Amaury Costa Inácio da Silva, Superintendente

do Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas – CREAD; Aloísio Andrade,

Presidente  do  Conselho  Estadual  Antidrogas;  Cloves  Eduardo  Benevides,

Subsecretário  de  Políticas  sobre  Drogas,  que  são convidados  a  tomar  assento  à

mesa. O Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, tece suas considerações iniciais e, em

seguida,  passa  a  palavra  ao  Deputado  Paulo  Lamac,  Presidente  da  Comissão

Especial  para  o  Enfrentamento  do  Crack,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

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

Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, passa a Presidência ao Deputado Paulo Lamac.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª

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

proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação  é  aprovado  requerimento  da

Deputada Liza Prado e dos Deputados Paulo Lamac e Célio Moreira em que solicitam

seja encaminhados aos Conselhos Regionais de Psicologia e de Assistência Social

de  Minas  Gerais  pedidos  de  informações  sobre  o  processo  de  habilitação  de

responsáveis  técnicos  para  atuarem  em  Comunidades  Terapêuticas.  Cumprida  a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Doutor Wilson Batista - Liza Prado - Vanderlei Miranda.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Dalmo

Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues,  membros da supracitada Comissão. Havendo

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

dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  solicita  aos
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membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir a segurança nas agências lotéricas e nas agências dos

Correios,  em  função do  aumento  dos  assaltos  e  da  violência  nesses  locais,  e  a

discutir  e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício dos

Srs.  Rogério  Bernardes  Coelho  e  Evaldo  Luiz  de  Almeida,  Presidente  e  Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Araguari, respectivamente, solicitando que esta

Comissão estude a possibilidade de apresentar projeto e realizar audiência pública

que  visem  diminuir  a  quantidade  de  propagandas  e  bebidas  alcoólicas  no  país.

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 2.907, 2.908 e

2.944/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados  João  Leite,  Sargento

Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva em que solicitam seja encaminhado ao Chefe da

Polícia Civil pedido de providências para a reestruturação da Delegacia de Polícia de

Esmeraldas e para o aumento do efetivo; Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 18ª Cia. PM

Esp., Cia. PM Ind. Cães e na 2ª Cia. Rotam da PMMG, pela atuação em operação no

Bairro Jardim Felicidade, nesta Capital, que culminou na apreensão de 122 pedras de

crack,  182 papelotes  de cocaína,  2 veículos,  a quantia  de  R$ 2.133,00,  além de

outros materiais úteis à prática do tráfico ilícito de entorpecentes; seja encaminhada

manifestação de aplauso aos policiais militares 1º-Sgt. PM Jamerson Vieira Cruz, Cb.

PM Alexandre Viana Ferreira, Cb. PM Rodrigo Concesso da Silva e Sd. 1ª Classe PM

André  Chaves  da  Silva,  lotados  na  1ª  Cia.  Rotam  da  PMMG,  pela  atuação  em

operação no Bairro São Mateus, em Contagem, que culminou na apreensão de um

colete  balístico,  312  buchas  de  maconha,  95  pedras  de  crack,  33  papelotes  de

cocaína, mais de 12 porções das referidas drogas e outros materiais usados para o

tráfico ilícito de entorpecentes. Registra-se a presença dos Deputados Fred Costa e

Duarte Bechir. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

o Maj. PM Jorge Rocha, Subdiretor da Diretoria de Apoio Operacional, representando
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o  Cel.  PM Márcio  Martins  Sant'Ana,  Comandante-Geral  da  PMMG;  os  Srs.  Júlio

César Tavares dos Reis, Gerente Regional de Canais da Superintendência Regional

Centro de Minas - Caixa Econômica Federal, representando o Sr. Rômulo Martins de

Freitas,  Superintendente  Regional  Centro  de  Minas  -  Caixa  Econômica  Federal;

Antônio Carlos Nascimento, Gerente do Banco do Brasil, representando o Sr. José

Roberto Sardelari, Superintendente Estadual do Banco do Brasil  em Minas Gerais;

José Pedro Amengol  Filho,  Diretor  Regional  da  Empresa Brasileira  de  Correios  e

Telégrafos em Minas Gerais; Ulysses Valladão dos Santos, Chefe do Departamento

de  Administração  da Rede  de Atendimento  dos  Correios;  José Alcir  Araújo  Silva,

Analista dos Correios; Antônio Paulo Guedes do Nascimento, Presidente do Sindicato

dos Empregados Lotéricos, Jogos, Bingos e Similares do Estado de Minas Gerais;

Marcelo Gomes de Araújo, Presidente do Sindicato dos Lotéricos de Minas Gerais;

Wilson Luiz de Oliveira, Delegado de Polícia,  representando o Deoesp; Horivelton

Cabral Ribeiro, Delegado de Polícia, representando o Departamento de Investigações

de Crimes contra o Patrimônio; e Ronaldo Diniz Pereira, Gerente de Segurança dos

Correios, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade

de um dos autores do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

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

das notas taquigráficas. 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, 24 de abril de 2012.

João Leite, Presidente - Carlos Mosconi.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Luiz Carlos Miranda e Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Rogério Correia, Fred Costa e

Carlin Moura. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis,
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião  se destina a  debater  a  repercussão das condições de  trabalho  da

enfermagem na assistência à saúde no Estado e a discutir e votar proposições da

Comissão.  A Presidente acusa o  recebimento das seguintes  proposições,  para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.697 e 2.698/2012

(Deputado Pompílio Canavez); 1.773/2011 e 3.028/2012 (Deputado Juninho Araújo); e

3.020/2012  (Deputado Luiz  Carlos  Miranda),  todos  em turno único.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Paula Cambraia de

Mendonça Viana, Presidente da Associação Brasileira de Enfermagem/Seção Minas

Gerais; e os Srs. Rubens Schörder Sobrinho, Presidente do Conselho Regional de

Enfermagem;  Rogério  Fernandes,  Presidente  da  Federação  dos  Empregados  em

Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado de Minas Gerais; Renato Barros,

Diretor  do  Sindicato  Único  dos  Trabalhadores  da  Saúde de Minas  Gerais;  Carlos

Augusto  dos  Passos,  Presidente  da  Associação  Sindical  dos  Trabalhadores  em

Hospitais  de  Minas  Gerais;  José  Antônio  da  Costa,  Presidente  da  Associação

Nacional de Auxiliares Técnicos de Enfermagem; e Marcelo Ferreira Bento, Diretor do

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Privados de Belo Horizonte, Caeté,

Sabará e Nova Lima, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Celinho do Sinttrocel, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  São

recebidos  pela  Presidência,  para  serem  apreciados  em  reunião  posterior,

requerimentos do Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita seja enviado ofício

contendo manifestação de aplauso ao Conselho Federal de Enfermagem e demais

entidades pela organização da Semana Nacional de Enfermagem a ser realizada no

período de 12 a 20 de maio deste ano; sejam enviadas as notas taquigráficas da 1ª
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Reunião Extraordinária desta Comissão, que debateu a repercussão das condições

de  trabalho  da  enfermagem  na  assistência  à  saúde  no  Estado,  aos  Deputados

Federais e Senadores representantes de Minas Gerais e às Comissões do Trabalho,

de Administração e Serviço Público, da Seguridade Social e Família e de Finanças e

Tributação  da  Câmara  dos  Deputados;  seja  solicitado  ao  Presidente  da  Frente

Parlamentar da Saúde desta Casa seja convocada reunião para discutir as condições

de  trabalho  dos  profissionais  de  enfermagem;  sejam  encaminhadas  as  notas

taquigráficas  da  1ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão,  que  debateu  a

repercussão das condições de trabalho da enfermagem na assistência à saúde no

Estado,  à  representação  brasileira  da  Organização  Internacional  do  Trabalho,  à

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas Gerais, ao Ministério Público do

Trabalho e ao Ministério do Trabalho e Emprego para conhecimento e providências

cabíveis;  e  seja  encaminhada  à  Câmara  dos  Deputados  e  ao  Senado  Federal

manifestação de apoio à aprovação dos Projetos de Lei nºs 2.295/2000, que dispõe

sobre a jornada de trabalho de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e

4.924/2009,  que  dispõe  sobre  o  piso  salarial  do  enfermeiro,  do  técnico  de

enfermagem,  do  auxiliar  de  enfermagem e da parteira.  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 abril de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Luiz Carlos Miranda – Pompílio Canavez.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.469/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei nº 2.469/2011 institui o Dia

Estadual da Paz e da Conciliação.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho,

da  Previdência  e  da  Ação  Social.  Examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de
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Constituição  e  Justiça,  esta  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do

disposto no art. 102, XIV, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  objetiva  instituir,  no  Estado,  o  Dia  da  Paz  e  da

Conciliação, a ser comemorado no dia 22 de julho, anualmente. De acordo com a

proposição,  nessa  data,  serão  realizados  atos  públicos,  caminhadas,  palestras,

debates, seminários e outros eventos relacionados ao tema, em todo o Estado.

A realização desses eventos visa  a  combater  a violência,  difundindo a  ideia da

cultura da paz e da conciliação. Conforme o manifesto 2000 da Unesco – por uma

Cultura  de  Paz  e  não  Violência  –,  cultura  de  paz  significa  respeitar  a  vida  e  a

diversidade,  rejeitar  a  violência,  ouvir  para  compreender,  preservar  o  planeta,

redescobrir  a  solidariedade,  buscar  equilíbrio  nas  relações  de  gênero  e  étnicas,

fortalecer a democracia e os direitos humanos. Cultura de paz não significa ausência

de conflitos, mas sim a busca de sua solução por meio do diálogo, do entendimento e

do respeito à diferença.

A conciliação é uma ferramenta fundamental para a busca de resoluções para os

conflitos, em que as partes confiam a uma terceira pessoa – neutra –, o conciliador, a

função de aproximá-las e orientá-las na construção de um acordo. O conciliador é

uma  pessoa  da  sociedade  que  atua,  de  forma  voluntária  e  após  treinamento

específico,  como  facilitador  do  acordo  entre  os  envolvidos,  criando  um  contexto

propício ao entendimento mútuo, à aproximação de interesses e à harmonização das

relações. A conciliação é judicial quando se dá em conflitos já ajuizados, nos quais

atua como conciliador o próprio Juiz do processo ou conciliador treinado e nomeado.

Estimular a conciliação para a resolução de conflitos, por meio de medida como a

proposta no projeto em análise, é procedimento fundamental para que possa surgir

uma cultura da paz.

A escolha da data em recesso escolar, segundo a justificativa do autor, favorece a

implementação  das  ações  sugeridas  no  projeto,  pois  nesse  período  as  famílias

podem  reservar  parte  de  seu  tempo  para  a  reflexão  sobre  a  importância  da
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conciliação no âmbito da paz social.

Consideramos  que  a  proposição  em  análise  pode  contribuir  para  divulgar  e

fortalecer a cultura da paz em nosso Estado e, por esse motivo, somos favoráveis à

sua aprovação.

Conclusão

Pelo exposto,  somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº 2.469/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Pompílio Canavez, relator - Luiz Carlos Miranda.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.858/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação  a  escola  estadual  de  ensinos  fundamental  e  médio  localizada  no

Município de Jenipapo de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.858/2012 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Antônio  Ramalho  de  Mota  à  escola  estadual  de  ensinos  fundamental  e  médio

localizada na comunidade de Santo Antônio do Bolas, no Município de Jenipapo de

Minas.

Essa  medida  visa  acolher  solicitação  do  colegiado escolar  daquela  unidade  de

ensino, que, em reunião realizada em 18/6/2011, homologou, por unanimidade dos

votos de seus membros, a indicação do nome de Antônio Ramalho de Mota para

denominá-la.

O  homenageado,  de  família  simples,  foi  lavrador,  comerciante,  líder  político  e

Vereador.  Destacou-se  por  relevantes  serviços  prestados  à  coletividade,

principalmente na área da educação, contribuindo, assim, para o desenvolvimento
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social dos moradores daquela comunidade.

Isso posto, consideramos meritória a homenagem que se pretende fazer a Antônio

Ramalho de Mota, denominando a mencionada escola estadual com seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.858/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2012.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.904/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  no

Município de Teófilo Otôni.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.904/2012 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Sebastião  Alves  da  Cruz  à  escola  estadual  de  ensinos  fundamental  e  médio

localizada na Rua Camilo Prates Sobrinho, s/nº, no Distrito de Topázio, no Município

de Teófilo Otôni.

Essa medida visa acolher  solicitação do Colegiado Escolar  daquela  unidade de

ensino,  que  aprovou  a  indicação  do  nome  de  Sebastião  Alves  da  Cruz  para

denominá-la.

O  homenageado  foi  comerciante,  líder  político  e  Juiz  de  Paz.  Destacou-se  por

relevantes  serviços  prestados  à  coletividade,  principalmente  no  que  concerne  à

educação, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social da comunidade local.

Por  demonstrar  o  reconhecimento  dos  moradores  daquele  Distrito  a  Sebastião

Alves  da  Cruz  pelos  serviços  por  ele  prestados,  consideramos  meritória  a
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homenagem que se lhe pretende fazer, denominando a mencionada escola com seu

nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.904/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2012.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.032/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Clube Recreativo Arvoredo, com sede no Município de

Contagem.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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  3.032/2012 pretende declarar  de  utilidade pública  o  Clube

Recreativo Arvoredo, com sede no Município de Contagem, pessoa jurídica de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  fundado  em  1984,  que  tem  como  escopo  o

desenvolvimento de atividades sociais e desportivas como forma de integração de

seus associados.

Com esse  propósito,  a  instituição  incentiva  a  prática  de  atividades  físicas  para

fortalecer  e  preservar  a  saúde  de  seus  integrantes;  realiza  eventos  esportivos

competitivos; oferece cursos de condicionamento e desenvolvimento físico; estimula

os laços de solidariedade entre seus associados; oferece atividades de lazer, esporte

e cultura.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Clube Recreativo Arvoredo,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.032/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2012.

André Quintão, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

30/2012

Comissão Especial

Relatório

De autoria  de 28 Deputados e tendo como primeira signatária  a Deputada Liza

Prado, a Proposta de Emenda à Constituição nº 30/2012 acrescenta o § 8º ao art. 4º

da  Constituição  do  Estado,  objetivando  incluir  entre  os  direitos  e  garantias

fundamentais a disponibilização de água em condições de uso a todos os cidadãos,

em  especial  à  população  carente,  independentemente  de  sua  localização  e  de

pagamento de qualquer natureza.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2012, a proposição foi distribuída a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende acrescentar o § 8º ao art.  4º da Constituição

Estadual com o objetivo de tornar dever do Estado garantir a disponibilização de água

em condições de uso a todos os cidadãos, em especial à população em situação de

pobreza,  independentemente  de  sua  localização  e  de  pagamento  de  qualquer

natureza.

Em sua justificação, os autores ressaltam importantes tratados internacionais que

reconhecem a importância da água para a satisfação das necessidades humanas

básicas,  para  as  atividades  econômicas  e  para  a  manutenção dos  ecossistemas.

Considerando o direito à água como desdobramento do direito à vida, portanto, como

direito fundamental, inferem que cumpre ao poder público promover a distribuição de

água potável a toda a população. Assim, não importando o regime de administração

dos serviços de saneamento, caberia ao Estado assegurar que nenhum cidadão seja

privado do acesso à água em adequadas condições de consumo.

A proposta é  meritória  e se coaduna com os Objetivos  de Desenvolvimento do
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Milênio,  estabelecidos  pela  Organização  das  Nações  Unidas  -  ONU  -,  já  que  o

saneamento básico concorre para a consecução das metas relacionadas à saúde, à

erradicação da fome e da miséria e à qualidade de vida, embora ainda não seja uma

realidade para cerca de 2,5 bilhões de pessoas em todo o planeta.

O Brasil tem se empenhado para atingir essas metas, obtendo alguns resultados

positivos nos últimos 10 anos. É o que se depreende dos dados do Censo de 2010,

divulgados pelo Instituto Trata Brasil, que indicaram o aumento de 56,5%, em 2000,

para 61,8%, em 2010, da proporção de domicílios em situação adequada com relação

ao saneamento básico - ou seja, que são ligados à rede geral de esgoto ou fossa

séptica,  abastecidos  por  rede  geral  de  água  e  com  lixo  coletado  direta  ou

indiretamente por serviço de limpeza.

Porém, a situação ainda é preocupante, como se observa a partir dos indicadores

da saúde brasileira. Exemplo disso é o estudo “Esgotamento Sanitário Inadequado e

Impactos na Saúde da População”,  elaborado pelo citado Instituto,  com dados de

2008, que indicou, entre outras coisas, que as diarreias respondem por mais de 50%

das enfermidades relacionadas ao saneamento básico inadequado nos Municípios

pesquisados,  sendo responsáveis  também por  parcela substancial  dos custos  por

internações para tratamento de doenças de veiculação hídrica.

Outro dado importante extraído do Censo de 2010 e divulgado pelo Instituto Trata

Brasil se refere às desigualdades regionais do acesso aos serviços de saneamento,

expressando um quadro comum à realidade mineira: enquanto nas cidades com mais

de 500 mil habitantes o percentual de domicílios em situação adequada chegava a

82,5%, naquelas com até cinco mil habitantes, esse percentual correspondia a pouco

mais de 30%.

Essa  disparidade  na  distribuição  dos  serviços  revela  a  desigualdade  social

brasileira, já que, segundo a mesma fonte, do total de quase 16 milhões de pessoas

com rendimento e residentes em domicílios com saneamento inadequado, mais de

70% tinham rendimento domiciliar “per capita” de até meio salário mínimo.

É esse o contexto da proposta de emenda à Constituição sob comento.

Segundo o art.  21 da Constituição da República, "compete à União (…) instituir

diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
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transportes urbanos". Reza o art. 22, por seu turno, que “compete privativamente à

União legislar sobre (…) águas”.

Diz, no entanto, o art. 23 da mesma Lei Fundamental – reproduzido no art. 11 da

Constituição do Estado -  que "é  competência  comum da União,  dos  Estados,  do

Distrito  Federal  e  dos  Municípios:  (...)  proteger  o  meio  ambiente  e  combater  a

poluição em qualquer de suas formas; (…) promover programas de construção de

moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico".

Vale dizer, a lei federal deve preponderar no que se refere a saneamento básico,

embora a União não tenha propriamente competência privativa na matéria, uma vez

que está limitada a instituir diretrizes. Trata-se mesmo de competência concorrente,

em  que  o  Estado  tem a  prerrogativa  de  suplementar  as  normas  gerais  federais.

Todavia, a promoção dos serviços é atribuída às três esferas da Federação.

Nos termos da Lei Federal nº 11.445, de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais

para o saneamento básico (…) e dá outras providências”, são vários os serviços de

saneamento  básico.  Mas  também  essa  lei  não  define  cabalmente  a  questão  da

titularidade,  até  pela  notória  dificuldade  de  se  conciliarem  fronteiras  políticas  e

geográficas  na  matéria.  Daí,  aliás,  a  necessidade  das  abordagens  cooperativa  e

metropolitana.

Entretanto, em que pese o caráter de poder-dever das competências públicas, e

com mais razão o das constitucionais, não se vislumbra um direito fundamental ao

saneamento básico na Constituição da República.

É significativa, portanto, a proposição examinada. Trata-se praticamente de instituir

um  direito  fundamental  ao  saneamento  básico,  como  obrigação  do  Estado.

Entendemos,  porém, que essa obrigação deve ser  desempenhada em articulação

com o Município, que também é responsável, haja vista o evidente interesse local na

matéria. O que não se pode é atribuir-lhe o encargo em caráter exclusivo. O próprio

espírito  da  Carta  mineira  milita  em  prol  da  cooperação,  conforme  se  infere,  por

exemplo, dos seus arts. 183 e 245.

Os sistemas da Constituição da República e da Estadual,  bem como a doutrina

jurídica,  fazem,  no  entanto,  uma  distinção  relevante  entre  direitos  fundamentais

individuais e sociais. Os primeiros correspondem aos direitos de defesa do indivíduo
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contra  o  Estado,  de  caráter  essencialmente  liberal;  os  segundos  são  obrigações

positivas  do  “Estado  do  Bem-Estar  Social“  -  serviços  públicos,  por  exemplo.  Os

direitos  individuais,  também  coletivos,  são  objeto  do  art.  5º  da  Constituição  da

República, ao qual remete o art. 4º da Constituição do Estado. Os direitos sociais são

elencados no art. 6º da Carta Federal e disciplinados no seu Título VIII - Da Ordem

Social -, ao qual corresponde o Capítulo I do Título IV - Da Sociedade - da Carta

mineira.

A proposição contém uma assertiva extremamente importante: “a água é um bem

fundamental à vida”. Mas dispõe basicamente sobre o serviço público de saneamento

básico, particularmente de abastecimento de água potável. Direito social, portanto.

Assim, é mais adequada a introdução da norma no referido capítulo relativo à ordem

social da Constituição do Estado.

Naturalmente, a questão da água não se restringe ao saneamento básico. Aspectos

ambientais,  econômicos e sociais  outros são igualmente relevantes.  Por  isso, sua

abordagem deve ser necessariamente interdisciplinar ou multidisciplinar. E a própria

Constituição  mineira  reflete  isso,  quando  trata  da  água  sob  as  perspectivas  do

saneamento básico e do meio ambiente, no capítulo sobre a ordem social,  e dos

recursos hídricos, no capítulo sobre a ordem econômica. Entretanto, nos termos da

Lei Federal nº 9.433, de 1997, que “institui a Política Nacional de Recursos Hídricos,

cria  o  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos  (...)”,  o  uso

prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano (art. 1º, III).

A propósito,  cumpre  registrar  dois  importantes  atos internacionais  na  matéria:  a

Resolução nº 64/292, de 2010, da Assembleia Geral da ONU, que “reconhece que o

direito à água potável e ao saneamento é um direito humano essencial para o pleno

desfrute da vida e de todos os direitos humanos”, e o Comentário Geral nº 15, de

2002, à Convenção Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,  do

Conselho Econômico e Social da mesma Organização, mencionado na justificação da

proposta.  Segundo  esse  último,  o  direito  à  água  decorre  dos  arts.  11  e  12  da

Convenção,  importando  obrigações  do  Estado  de  respeitar,  proteger  e  prover  o

acesso à água.

É  certo  que  esses  atos  não  têm força  de  lei  entre  nós,  pois  não são tratados
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internacionais, senão declarações políticas daquela instituição. Ademais, a questão

da água no Brasil  apresenta contornos bastante diversos daqueles verificados em

outras partes do mundo.

Não podemos desconsiderar também o necessário controle público sobre a água,

haja vista os diversos aspectos da vida social que demandam esse precioso bem. De

acordo com os arts. 20 e 26 da Constituição Federal, a água é um bem de domínio

público, da União - “os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu

domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou

se estendam a território estrangeiro ou dele provenham (…); o mar territorial; (…) os

potenciais  de  energia  hidráulica”  -  ou  do  Estado  -  “as  águas  superficiais  ou

subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma

da lei, as decorrentes de obras da União”.

Por outro lado, a obrigação do Estado de respeitar e proteger a água já se encontra

em  alguma  medida  estabelecida,  em  nível  constitucional,  na  forma  do  direito

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225

da Magna Carta e no art. 214 da Constituição de Minas.

Observamos, porém, que o Estado deve ter o cuidado de não interferir nas relações

contratuais dos Municípios, sob pena de ofensa à autonomia destes, embora deva

assumir sua responsabilidade na promoção do acesso à água, de maneira igualitária,

na  medida  do  possível,  independentemente  da  localização  e  da  situação

socioeconômica das pessoas.

As  Políticas  Nacional  e  Estadual  de  Recursos  Hídricos,  instituídas,

respectivamente, pela Lei Federal nº 9.433, de 1997, e pela Lei nº 13.199, de 1999,

asseguram a todos – presentes e futuras gerações - o acesso à água. Nos termos da

lei,  o controle qualitativo e quantitativo dos usos da água e o efetivo exercício do

direito de acesso a esse bem se dá por meio da outorga. No entanto, independem de

outorga os usos  insignificantes  e  o  uso de recursos hídricos  para  satisfação das

necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural.

No entanto, a garantia de acesso à água por meio da outorga não assegura aos

cidadãos a disponibilidade de acesso à água em condições de uso, o que demanda a

intervenção do poder público, por meio de políticas de saneamento básico.
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A Constituição Federal atribui à União a instituição de diretrizes para o saneamento

básico, as quais foram estabelecidas por meio da Política Federal de Saneamento

Básico, Lei Federal nº 11.445, de 2007. Essa lei previu a elaboração de planos de

saneamento básico em nível nacional, regional e local, com o objetivo de diagnosticar

e orientar as ações do poder público, que pode delegar a prestação desse serviço a

entidades públicas ou privadas. Além disso, a norma definiu saneamento básico como

o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento

de  água  potável,  esgotamento  sanitário,  limpeza  urbana  e  manejo  dos  resíduos

sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Por  sua  vez,  o  abastecimento  de  água  potável  é  constituído  pelas  atividades,

infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável,

desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição.

Os  serviços  de  saneamento  são  de  titularidade  do  poder  público,  que  tem  a

faculdade  de  delegar  sua  prestação.  Nessa  perspectiva,  o  Estado  participa  da

sociedade de economia mista Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-

MG -,  que possui concessão para prestar serviços de abastecimento de água em

71,86% dos Municípios mineiros e para prestar serviços de esgotamento sanitário em

23,56% desses Municípios (dados de março de 2010).

Em  2007,  foi  criada  a  Copasa  Serviços  de  Saneamento  Integrado  do  Norte  e

Nordeste  de  Minas Gerais  -  Copanor  -,  subsidiária  da  Copasa-MG, com vistas  a

prover os serviços de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgotos

sanitários e construção de módulos sanitários e de serviços domésticos em todas as

casas desprovidas dessas instalações, praticando tarifas compatíveis com a realidade

local, nos Municípios das Bacias Hidrográficas dos Rios Jequitinhonha, Mucuri, São

Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu.  Ao longo de sua atuação,  a empresa se

voltou  para  o  atendimento  das  localidades  com  população  entre  200  e  5.000

habitantes.

Porém,  especialmente  a  partir  de  2010,  demandas  populares  chegaram  a  esta

Assembleia denunciando a má qualidade da água oferecida pelo serviço público em

Municípios do Vale do Jequitinhonha, bem como o descaso das concessionárias com

relação aos povoados e comunidades rurais de população inferior a 200 habitantes.
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Nas audiências públicas de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2008-2011, para o exercício de 2011, essas demandas se expressaram na

forma da Proposta de Ação Legislativa nº 1.466/2010, encaminhada à Comissão de

Participação Popular, que a analisou e a aprovou. Assim, por meio de emenda do

Poder Legislativo, foi criada uma ação com a finalidade de garantir o abastecimento

de água para consumo humano em comunidades de até 200 habitantes, mediante a

utilização  de  soluções  técnicas  adequadas  às  aglomerações  de  baixa  densidade

populacional, no âmbito das localidades atendidas pela Copanor.

A concepção trazida pela proposta popular  foi  mantida no PPAG 2012-2015 por

meio da  Ação 1098 -  Saneamento  de Minas,  agora  sob gestão  da Secretaria  de

Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru. Essa ação tem por

finalidade promover  a saúde por  meio  da  implantação,  ampliação e melhoria  dos

sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial, bem

como universalizar o seu atendimento, inclusive para as localidades com população

inferior a 200 habitantes. Para o ano de 2012 foi prevista a execução de 213 obras,

ao custo de R$9.510.000,00.

Além disso, a Ação 3003 – Saneamento Básico-Copasa e a Ação 1079 - Vida no

Vale também contemplam a questão do saneamento no Estado. Essa última busca

atender às regiões de planejamento das bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha,

Mucuri,  São Mateus,  Buranhém, Itanhém e Jurucuçu e  de  alguns  Municípios  que

integram  o  Programa  Travessia  na  Região  Norte  do  Estado  com  serviços  de

qualidade no abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário,  mediante a

cobrança de tarifas razoáveis, a construção de módulos sanitários e a prestação de

serviços  domésticos  nas  casas  desprovidas  dessas  instalações.  Foi  prevista  a

instalação de 120 sistemas e a destinação de R$100.000.000,00 para tanto.

Apesar de necessárias e meritórias as políticas públicas voltadas para a garantia do

abastecimento de água em condições de uso nas comunidades rurais  do Estado,

especialmente  naquelas  localizadas  em  Municípios  de  baixo  Índice  de

Desenvolvimento Humano - IDH -, ainda hoje se convive com o descaso estatal no

fornecimento  de  água  em  condições  de  uso.  A persistência  desse  fenômeno  é

resultado de uma intervenção estatal que historicamente não tomou a promoção da
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dignidade humana como princípio estruturador.

Consideramos, portanto, oportuno e necessário incluir, no título dedicado à ordem

social  da Constituição do Estado,  que tem como objetivo o bem-estar  e a justiça

sociais, a obrigação do Estado de disponibilizar água em condições de uso a todos os

cidadãos, em especial à população em situação de pobreza, independentemente de

sua localização.

Ao aprovar a proposição em tela, esta Casa reconhece a importância de se garantir

a todos a disponibilidade de água em condições de uso como direito social universal,

independentemente da condição socioeconômica do indivíduo e da localização de

sua comunidade, o que é fundamental para concentrar compromissos na produção de

políticas  mais  efetivas  e  céleres  no  enfrentamento  desses  graves  problemas  que

persistem em nosso Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 30/2012, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta parágrafo ao art. 192 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 192 da Constitu ição do Estado o seguinte § 4°:

“Art. 192 - (...)

§  4° -  O  Estado,  em  articulação  com  o  Município,  as segurará  a  todos,

independentemente da localização e da situação socioeconômica, o abastecimento

de água potável e os demais serviços de saneamento básico.”.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - André Quintão, relator - Célio Moreira.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE ABRIL DE 2012

ATAS

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/4/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

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

Questões de ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número

regimental  para  a  continuação dos  trabalhos  -  Correspondência:  Ofício  nº  3/2012

(encaminhando o Projeto de Lei nº 3.117/2012),  do Procurador-Geral de Justiça –

Ofícios  e  Cartão  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:

Projetos de Lei nºs 3.118 e 3.119/2012 - Requerimentos nºs 2.972 a 2.983/2012 -

Requerimento  do  Deputado  Ivair  Nogueira  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões de Direitos Humanos, do Trabalho, de Cultura, de Política Agropecuária e

de Minas e Energia - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Maria Tereza Lara e

dos Deputados Doutor Viana, Pompílio Canavez e Rômulo Viegas - 2ª Parte (Ordem

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

Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimento  do  Deputado  Ivair

Nogueira; deferimento - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella  - Gustavo Valadares -  Hélio

Gomes - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira

- Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -

Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins
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Leite - 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.

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.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, faço esta questão de ordem para

solicitar a V. Exa., até para não criarmos um cavalo de batalha, o cumprimento do

Regimento  Interno.  No  momento  em  que  V.  Exa.  abriu  a  reunião,  não  tínhamos

quórum. Eu estava acompanhando a nossa assessora, que fica à direita de V. Exa.

Havia  apenas  25  Deputados.  O  Regimento  Interno  determina  que  26  Deputados

estejam presentes no Plenário para que a reunião seja aberta. De qualquer forma,

Presidente,  vencida  essa  preliminar  que  estamos  arguindo,  gostaria  que  V.  Exa.

atentasse para  o  fato de que não existia  quórum naquele  momento e  não existe

também neste momento. Temos apenas 16 Deputados em Plenário. Não havendo

quórum,  peço  o  encerramento,  de  plano,  da  reunião,  ou  que  seja  feita  a

recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Sargento Rodrigues que, no

momento  da  abertura  da  reunião,  havia  26  Deputados  registrados  na  lista  de

comparecimento, número já suficiente para a abertura dos trabalhos. Além disso, o

art.  126 do nosso Regimento Interno estabelece que será computada a presença,

para  todos  os  efeitos  regimentais,  como  se  no  Plenário  estivesse,  do  Deputado

presente  a  reunião  de  comissão  realizada  no  Palácio  da  Inconfidência

concomitantemente  com  reunião  da  Assembleia  Legislativa.  O  Presidente  da
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Comissão  de  Política  Agropecuária  enviou  relação  com  os  nomes  de  quatro

parlamentares  presentes  na  reunião  naquele  momento:  Antônio  Carlos  Arantes,

Fabiano Tolentino, Liza Prado e Ulysses Gomes. Dessa forma, computando ainda a

presença desses 4 Deputados, tínhamos 30 Deputados registrados. Portanto, informo

a V. Exa. que esta Presidência está aqui para cumprir rigorosamente o que determina

o Regimento Interno. Não estamos aqui para brincar nem para contrariar essa norma.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  quero  deixar  o  meu  depoimento.

Participei dos trabalhos ao lado de V. Exa. e acompanhei o registro biométrico, do

painel eletrônico, das presenças. Como os demais membros da Mesa, V. Exa. tem

demonstrado comprometimento com a verdade, o cumprimento do dever. Se eu não

fizesse este depoimento, as pessoas que nos assistem pela TV Assembleia poderiam

dizer que não havia quórum, em razão das palavras do Deputado que me antecedeu.

Ratifico o que V. Exa. disse: existia número suficiente, e até mesmo sobrando, pois

tínhamos 30 Deputados. Estamos com sede de trabalho, com vontade de demonstrar

força  em  nome  do  povo  de  Minas  Gerais.  Há  muitos  projetos  na  pauta,  muitas

matérias a ser discutidas. Nós, da base do governo, que somos aliados do governo

em  qualquer  circunstância,  queremos  uma qualidade  de  trabalho  que atenda aos

mineiros.  Não  estamos  nessa  condição  para  obter  nenhuma  vantagem  pessoal.

Somos do governo por consciência e convicção de que queremos que ele continue

fazendo Minas crescer. Tenho a certeza de que a nossa vontade é dar aos mineiros

uma resposta bem positiva. E que esta Casa continue sendo instrumento de trabalho

para engrandecer o Estado de Minas Gerais. Vim para trabalhar, vou trabalhar, temos

quórum, e quero dizer que V. Exa. tinha toda a razão quando abriu a reunião. Conte

com  o  apoio  deste  Deputado  e  dos  demais  que  estão  presentes.  Obrigado,  Sr.

Presidente.

O Deputado Sargento Rodrigues - É só para dizer a V. Exa. que, de acordo com o

Regimento Interno, se se anunciar recomposição de quórum, não caberá questão de

ordem, como ocorreu com o Deputado que me antecedeu. No início da minha fala

disse a V. Exa. que farei uma questão de ordem e, de forma preliminar, alertaria V.

Exa. Disse ainda que não queria aqui criar um cavalo de batalha. V. Exa. sabe disso.

Agora, se insistir, continuaremos cobrando o que o Regimento Interno determina. Sr.
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Presidente, quanto a gostar de trabalhar, gostaria de dizer que quem não gosta não

está  aqui.  Se  está  aqui  é  porque  gosta  de  trabalhar.  Agora,  para  estar  aqui,  o

Deputado, o agente público, no sentido lato da palavra, é obrigado a cumprir a lei e o

Regimento Interno. O Regimento Interno é o que rege o Plenário, então temos de

cumpri-lo. Se gosta de trabalhar, esteja presente para fazermos o debate.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados, que, somados aos 6

em comissões, perfazem o total de 35 parlamentares. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.

Correspondência

- O Deputado Duarte Bechir, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“OFÍCIO Nº 3/2012*

Belo Horizonte, 24 de abril de 2012.

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência,  nos termos do art.  66,  § 2º,  c/c  o  art.  122 da

Constituição  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  com  o  art.  18,  inciso  XV,  da  Lei

Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, para deliberação dessa augusta

Assembleia Legislativa, o incluso projeto de lei, que dispõe sobre a criação de cargos

no Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Procuradoria de Justiça do Estado

de Minas Gerais.

A proposta objetiva a criação de 129 (cento e vinte e nove) cargos de Oficial do

Ministério Público, padrão MP-34; 418 (quatrocentos e dezoito) cargos de Analista do

Ministério Público, padrão MP-48, e 12 (doze) cargos em comissão, a fim de dotar o

Parquet mineiro com os recursos humanos necessários para o cumprimento da sua

missão institucional.

Considerando as crescentes demandas ministeriais, esta proposta justifica-se pela

necessidade  de  prover  as  respectivas  Promotorias  com  o  número  adequado  de

servidores.  Os cargos comissionados destinam-se exclusivamente ao exercício  de

atribuições de direção e assessoramento em unidades administrativas já existentes.
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O aumento do quantitativo de cargos, portanto, visa resguardar a produtividade da

função  administrativa,  compatibilizando  o  número  atual  de  servidores  com  a

celeridade requerida para a satisfação do interesse público.

Com a criação dos novos cargos, o quadro de servidores alcançará o número de

3.100 (três mil  e cem) servidores, entre Analistas e Oficias, numa proporção de 3

(três) servidores para cada membro do MP. Tal proporção é 5 (cinco) vezes menor

que a estabelecida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conforme dados extraídos

do  Portal  da  Transparência  daquela  Instituição.  Não  é  demais  ressaltar  que  as

atribuições de ambas as instituições, como essenciais à justiça, se intercomunicam

com o trâmite dos processos.

Mister consignar que a criação destes cargos não gera despesas de imediato, tendo

em  conta  que  o  seu provimento  deverá  ocorrer  a  longo  prazo  e  gradativamente,

dentro dos limites de despesas com pessoal dispostos no art. 20, inciso II, alínea “d”,

e no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na certeza da aprovação do presente projeto de lei, renovo a Vossa Excelência

protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça.

PROJETO DE LEI Nº 3.117/2012

Dispõe sobre a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais.

Art.  1º – Ficam criados no Quadro Específico de Provimento Efetivo do Quadro

Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado, constante no

item I.1 do Anexo I da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006:

I – 129 cargos de Oficial do Ministério Público, padrão MP-34;

II – 418 cargos de Analista do Ministério Público, padrão MP-48.

Parágrafo único – Em virtude do disposto no “caput”  deste artigo,  o número de

cargos de Oficial do Ministério Público, bem como de Analista do Ministério Público,

passa a ser de mil seiscentos e cinquenta cargos cada.

Art.  2º  –  Ficam criados  no  Quadro  Específico  de  Provimento  em  Comissão do

Quadro  de  Pessoal  dos  Serviços  Auxiliares  do  Ministério  Público  do  Estado,
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constante no Anexo III da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006:

I – 2 (dois) cargos de Superintendente, padrão MP-83;

II – 8 (oito) cargos de Coordenador II, padrão MP-75;

III – 1 (um) cargo de Coordenador I, padrão MP-71;

IV – 1 (um) cargo de Assessor IV, padrão MP-73.

Art. 3º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público, observado o disposto na

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º – Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 2º da Lei nº, de de de )

“ANEXO III

(a que se refere o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006)

Quadro Específico de Provimento em Comissão

A – Grupo de Direção

Denominação Nº de Cargos Padrão

Diretor-Geral 1 MP-92

Superintendente 9 MP-83

Coordenador III 3 MP-83

Coordenador II 36 MP-75

Coordenador I 28 MP-71

B – Grupo de Assessoramento

Denominação Nº de Cargos Padrão

Assessor Especial 2 MP-92

Assessor Especial Administrativo 1 MP-92

Assessor Especial Financeiro 1 MP-92

Assessor Administrativo do PGJ 2 MP-83

Assessor de Gabinete 4 MP-75

Assessor IV 6 MP-73
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Assessor III 10 MP-70

Assessor II 52 MP-67

Assessor I 27 MP-59

C – Grupo de Supervisão

Denominação Nº de Cargos Padrão

Assessor Administrativo II 46 MP-44

Assessor Administrativo I 20 MP-28”

- 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.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 279/2011,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 2.447 e  2.450/2012, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Alexandre  Magno  de  Moura,  Presidente  da  Associação  do  Comércio  e

Indústria de Pouso Alegre (2), agradecendo votos de congratulações formulados por

esta Casa, em atenção a requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pelos 90

anos de fundação dessa entidade e por sua posse como seu Presidente.

Da Sra. Ana Paula P. Junqueira, Secretária de Governo de Uberlândia, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.368/2012 , do Deputado Elismar Prado.

Da  Sra.  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet,  Defensora  Pública-Geral,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.955/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Fiscalização Financeira. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

1.955/2011.)

Do  Sr.  Antônio  Gama  Júnior,  Subcorregedor-Geral  de  Polícia  Civil,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.821/2008 ,  da  Comissão  de  Direitos
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Humanos.

Do Sr. Ariel Fidélis da Silva, Chefe do Departamento Operacional de Cartas dos

Correios,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.464/2012,  da

Comissão de Transporte.

Do Sr. Bruno Renato Nascimento Teixeira, Ouvidor Nacional de Direitos Humanos,

prestando  informações  relativas  à  solicitação  da  Comissão  de  Direitos  Humanos

encaminhada  por  meio  do  Ofício  nº  2.909/2011/SGM.  (-  À  Comissão  de  Direitos

Humanos.)

Do  Sr.  Carlos  Augusto  Grabois  Gadelha,  Secretário  de  Ciência,  Tecnologia  e

Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (2), prestando informações relativas aos

Requerimentos n°s 2.131 e 2.273/2011, da Comissão d e Participação Popular.

Dos  Srs.  Carlos  Geovane  Rodrigues  Queiroz  e  Leonardo  Correa  Camargo,

respectivamente, Gerente de Desenvolvimento Sustentável e Gerente de Núcleo da

Superintendência  de  Negócios,  Varejo  e  Governo  do  Banco  do  Brasil  em  Minas

Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.556/2012,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Cássio  Soares,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.098/2011 , da Comissão de Participação

Popular.

Do  Sr.  Célio  Pereira  Soares,  Diretor  de  Controle  de  Transporte  Especial  da

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 2.119/2011, da Comissã o de Transporte.

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

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.059/2011,  da  Comissão de

Direitos Humanos.

Da Sra. Cleide Pereira da Silva, Coordenadora da 9ª Promotoria de Justiça Militar,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.758/2010,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Da Sra.  Cristina  Soares  de Oliveira  e  Almeida Nobre,  Procuradora  Regional  do

Trabalho  e  Secretária-Geral  Adjunta  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.983/2011,  da  Comissão de
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Direitos Humanos.

Do  Sr.  Eurípedes  Cáritas  de  Carvalho  Silva,  Superintendente  do  Procon  de

Uberlândia,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.284/2011,  da

Comissão de Assuntos Municipais.

Do  Sr.  Fábio  Roberto  Machado,  Promotor  de  Justiça,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 1.584/2011, da Comissã o de Segurança Pública.

Do Sr. Geraldo Flávio Vasques, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico (2),

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.803/2011,  da  Comissão de

Direitos  Humanos,  e ao requerimento dessa Comissão encaminhado por  meio do

Ofício nº 634/2012/SGM.

Do  Sr.  Geraldo  de  Morais  Júnior,  Chefe  de  Gabinete  Chefia  da  Polícia  Civil,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 427/2011,  da  Comissão  de

Segurança Pública.

Do  Sr.  Ivo  Borges  de  Lima,  Diretor-Geral  em  exercício  da  ANTT,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.027/2011 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete da Chefia da Polícia Civil,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.296/2011 , da Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  João  Carlos  Minchillo,  Prefeito  Municipal  de  Guaranésia,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.869/2012,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.869/2012.)

Do Sr. Jorge Augusto Oliveira Vinhas, Coordenador de Assuntos Parlamentares do

Iphan, agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa em atenção a

requerimento do Deputado Délio Malheiros.

Do Sr. Jorge Renó Mouallem, Prefeito Municipal de Itajubá (2), agradecendo voto

de congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva.

Do Sr. José Rodrigues Pinheiro Dória, Superintendente Regional de Trens Urbanos

de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.951/2011,

do Deputado Elismar Prado.
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Do Sr. José Sarney, Presidente do Senado Federal, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 2.044/2011, da Comissão de Parti cipação Popular.

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

(3),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.234/2011,  2.304  e

2.576/2012,  respectivamente  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  do  Deputado

Anselmo José Domingos e da Comissão de Defesa do Consumidor.

Do Mons. Lázaro de Assis Pinto, Presidente do Conselho Estadual de Educação,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.365/2012,  do  Deputado

Elismar Prado.

Da  Sra.  Luciana  Marques  Coutinho,  Procuradora  do  Trabalho,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.405/2012  ,  da Comissão de Assuntos

Municipais.

Do Sr.  Lúcio Meijon Campolina,  Chefe da  Delegacia de  Controle de Segurança

Privada,  da Superintendência  Regional  da  Polícia  Federal,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 2.606/2012, da Comissã o de Segurança Pública.

Do  Sr.  Luiz  Carlos  Danunzio,  Diretor-Geral  do  Complexo  Penitenciário  Nelson

Hungria,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.604/2012,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Manoel Ricardo Palmeira Lessa, Chefe de Gabinete do Presidente do INSS,

prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  do  Trabalho

encaminhado por meio do Ofício nº 2.308/2011/SGM.

Da  Sra.  Marcela  Amorim  Brant,  Chefe  de  Gabinete  da  Presidência  do  BDMG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.556/2012,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, Chefe da Assessoria Institucional da

PMMG  (2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  1.271  e

1.839/2011, da Comissão de Segurança Pública.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (7),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 2.017, 2.031, 2.092 e 2.218/2011, da

Comissão de Participação Popular; 2.112 e 2.174/2011, da Comissão de Segurança

Pública; e 1.954/2011, do Deputado Elismar Prado.
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Do Sr. Mário Konichi Higuchi Júnior, Promotor de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 2.450/2012, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira, Presidente da Associação Mineira do Ministério

Público, agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa por ocasião

de  sua  posse  na  referida  Associação,  em  atenção  a  requerimento  do  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva.

Do  Sr.  Oiama  Paganini  Guerra,  Coordenador-Geral  da  ANP  no  Estado,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a

requerimento do Deputado Luiz Henrique.

Do  Sr.  Ramon  Victor  Cesar,  Diretor-Presidente  da  BHTRANS,  prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Transporte encaminhado por

meio do Ofício nº 255/2012/SGM.

Da Sra. Regiane Magalhães Silva, Diretora de Auditoria Assistencial da Secretaria

de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Saúde

encaminhado por meio do Ofício nº 1.681/2009/SGM.

Do  Sr.  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Diretor-Presidente  da  Copasa  (7),

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.372, 2.375, 2.378, 2.379,

2.380, 2.383 e 2.616/2012 do Deputado Elismar Prado.

Do Sr. Roberto Tykanori Kinoshita, Coordenador da Área Técnica de Saúde Mental

do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à

Saúde do Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao Requerimento n°

2.198/2011, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Coordenador do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e

Idosos,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.170/2011,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Ronaldo Scucato, Presidente do Sistema Ocemg, agradecendo convite para

participar de audiência pública da Comissão de Política Agropecuária, em 27/4/2012.

(- À Comissão de Política Agropecuária.)

Da Sra. Solange Procópio Xavier, Juíza de Direito substituta, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 1.806/2011, da Comissã o de Segurança Pública.
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Do Sr. Wagner de Oliveira Cavalieri, Juiz de Direito, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 2.678/2012, da Comissão de Direi tos Humanos.

Do Sr. Zezé Perrella, Senador, agradecendo o envio de cópia do Requerimento nº

2.294/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  e  das  notas  taquigráficas  de  reunião  da

referida Comissão.

CARTÃO

Do  Sr.  José  Altivo Brandão  Teixeira,  Presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral,

agradecendo  voto  de  congratulações  por  sua  posse  na  Presidência  do  referido

Tribunal, a requerimento do Deputado Duarte Bechir.

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 3.118/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Unidos  para  Sempre,  com  sede  no

Município de Minas Novas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Unidos para Sempre, com

sede no Município de Minas Novas.

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

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2012.

Délio Malheiros

Justificação: A Associação Unidos para Sempre, fundada em 18/12/2005, tem por

finalidade  promover  a  organização das  pessoas  portadoras de sofrimento  mental,

buscando assegurar seus direitos e combater todas as formas de discriminação a

essas pessoas e seus familiares.

Para o cumprimento de seus objetivos, a Associação Unidos Para Sempre promove

cursos,  seminários,  encontros,  foros  de  debates  e  grupos  de  trabalho,  além  da

elaboração de material educativo para expandir o conhecimento sobre a realidade do

tema em âmbito local, nacional e internacional.
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É  uma associação  civil  filantrópica,  sem  fins  lucrativos,  e  os  membros  de  sua

Diretoria  e  do  Conselho  Fiscal  não recebem qualquer  benefício  ou  vantagem em

decorrência do exercício de suas funções, bem como não são remunerados por suas

atividades.

Patente, assim, que a entidade preenche todas as exigências elencadas na Lei nº

12.972, de 1998, para a declaração de utilidade pública – entre as quais podemos

destacar o regular e contínuo funcionamento há mais de 1 ano, diretoria composta

por pessoas de reconhecida idoneidade e não remuneradas pelo seu munus, bem

como comprovada aquisição de personalidade jurídica.

Assim,  considerando que a associação 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 nobres pares para aprovação

do presente 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 3.119/2012

Altera a Lei nº 11.871, de 21 de agosto de 1995, que dispõe sobre o programa de

alimentação escolar da rede pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 4° da Lei nº 11.871, de 21 de agos to de 1995, fica acrescido do

seguinte § 2°, renumerando-se o parágrafo único com o § 1°:

“Art. 4° – (...)

§ 2° – É direito dos professores o acesso à aliment ação fornecida aos alunos nas

mesmas condições a eles ofertadas.

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

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: Sabe-se que o processo de aprendizagem sujeita-se a uma série de

fatores econômicos, sociais e culturais, e seu sucesso, consistente na formação de

cidadãos conscientes, capacitados e atuantes, depende do cumprimento de alguns
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requisitos, a saber, o cumprimento de padrões alimentares mínimos, entre outros.

Nessa perspectiva, para o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Programa

Nacional de Alimentação Escolar – Pnae –, o ensino e a disseminação de práticas

alimentares saudáveis depende da integração entre o aluno e a comunidade em que

está inserto, absorvendo a cultura, as tradições e hábitos alimentares desenvolvidos

em determinada comunidade. Não é sem motivo que a Lei nº 11.947, que dispõe

sobre a alimentação escolar, possui caráter suplementar, ou seja, outorga ao Estado,

em sentido amplo e em todas as esferas de governo (União, Estados e Municípios), o

dever de garantir a alimentação escolar ao ensino básico, conforme estabelece em

seu art. 3°:

“Art. 3° - A alimentação escolar é direito dos alun os da educação básica pública e

dever  do  Estado e  será  promovida  e  incentivada com vistas  ao  atendimento das

diretrizes estabelecidas nesta lei.”

Assim, o Estado membro, no cumprimento de sua prerrogativa complementar ao

Diploma Federal, adequando e compatibilizando a aplicação do dispositivo normativo

federal,  editou  as  Leis  nºs  11.871,  de  21/8/95,  que  dispõe  sobre  o  programa de

alimentação escolar  da  rede pública estadual,  e  15.072,  de  5/4/2004,  que dispõe

sobre  a  promoção  da  educação  alimentar  e  nutricional  nas  escolas  públicas  e

privadas do sistema estadual de ensino.

Respeitadas as diretrizes consolidadas no Diploma Federal, o Estado membro e o

Município,  gozando da competência material  insculpida  no art.  208,  inciso VII,  da

Constituição Federal, bem como atendendo ao princípio do interesse predominante,

possuem  legitimidade  administrativa  e  legislativa  na  aplicação  dos  recursos

repassados pelo Pnae. Prova disso é a possibilidade de o Estado membro delegar ao

Município  sua  responsabilidade  por  fornecer  alimentação  escolar  aos  alunos

matriculados na rede estadual de ensino. Para isso, deve repassar diretamente ao

Município  os  recursos  fornecidos  pelo  referido  programa,  mediante  expressa

autorização, conforme dispõe o art. 7° da Lei nº 11 .947, de 2009.

Transcrevo o dispositivo constitucional:

“Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia

de:
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(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio

de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e

assistência à saúde.”

A participação  do  corpo  discente  no  ensino  e  na  disseminação  da  educação

alimentar, bem como suas condições operacionais e o procedimentos adotados são

de definição regional e, de acordo com suas especificidades, municipal, cabendo, em

todos os casos, a vigilância e fiscalização da aplicação dos recursos pelos Conselhos

de Alimentação Escolar, de criação obrigatória pelas três esferas de governo em suas

respectivas jurisdições.

A permissão do consumo de tais alimentos pelo corpo discente, para o que não há

qualquer  vedação,  seja  por  previsão  legal  ou  principiológica  estabelecida  nas

diretrizes e objetivos da Lei nº 11.974, de 2009, dá a entender que se insere tal tutela

na competência estadual,  pois é de interesse é predominantemente regional,  visto

não se tratar de competência legislativa exclusiva do Município nem da União (artigos

22  e  30  da  Constituição,  respectivamente),  inserindo-se,  portanto,  na  chamada

competência residual do Estado, prevista no art. 25, § 1°, da Constituição.

Não obstante a permissão formal, materialmente esta questão deve ser discutida e

aplicada no âmbito do Estado membro, observando-se, como já foi dito, as normas

gerais e diretrizes federais no que diz respeito à alimentação escolar.

Permitindo-se  o  consumo,  pelos  professores,  dos  alimentos  produzidos  com

recursos do Pnae, não se estaria lesando o direito dos alunos à merenda escolar,

mas sim, em última análise, contribuindo para a integração entre alunos e professores

na busca de melhor aplicação e gerência dos recursos para a merenda escolar, visto

que a qualidade dos alimentos poderia ser fiscalizada tanto pelos discentes como

pelos docentes. Há ainda um grande ganho social no compartilhamento da mesma

alimentação  por  professores  e  alunos  com  baixo  custo  econômico,  visto  ser

extremamente inferior a quantidade de professores comparada à de alunos.

Nesses termos, conto com a 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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REQUERIMENTOS

Nº 2.972/2012, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Juízo da Comarca de Conceição do Mato Dentro pedido de providências para que

sejam  incluídos  na  pauta  de  julgamento  os  processos  que  menciona,  ambos

originários de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em que figuram como

réus a Claro e a Oi. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.973/2012, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, os patrocinadores

e os torcedores do  Sada Cruzeiro  pela  conquista  da  Superliga  Nacional  de Vôlei

Masculino. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Rômulo Veneroso. Anexe-se ao Requerimento nº 2.956/2012, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 2.974/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para apresentação de um plano de

emergência,  com  o  estabelecimento  de  prazos  e  condições,  para  melhorias  e

investimentos na segurança pública no Estado, inclusive a realização de concurso

público. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.975/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Américo Dias Pereira pelos 80 anos

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

Nº 2.976/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Almeida Melo por sua eleição para 1º-Vice-Presidente do

Tribunal de Justiça.

Nº 2.977/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Vanessa Verdolim Hudson Andrade por sua eleição

para Vice-Corregedora do Tribunal de Justiça.

Nº 2.978/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Audebert Delage por sua eleição para Corregedor-Geral

do Tribunal de Justiça.

Nº 2.979/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Manuel  Saramago  por  sua  eleição  para  3º-Vice-
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Presidente do Tribunal de Justiça.

Nº 2.980/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. José Antonino Baía Borges por sua eleição para 2º-Vice-

Presidente do Tribunal de Justiça.

Nº 2.981/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o o Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado,

por sua posse na Academia Nacional de Economia. (- Distribuídos à Comissão de

Administração Pública.)

Nº 2.982/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a apresentação de um plano

de emergência,  com o  estabelecimento  de  prazos  e  condições,  para  melhorias  e

investimentos na segurança pública no Estado, inclusive a realização de concurso

público. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  2.983/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para a reestruturação e

aumento do efetivo da Delegacia de Polícia de Esmeraldas.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Ivair Nogueira.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Direitos

Humanos, do Trabalho, de Cultura, de Política Agropecuária e de Minas e Energia.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Nossos cumprimentos às Sras. Deputadas e aos

Srs. Deputados desta Casa.

Antes  de  iniciar  os  dois  assuntos  propriamente  ditos  sobre  os  quais  refletirei,

registro que,  daqui  a pouco,  às  15 horas,  no  auditório  desta Casa,  teremos uma

audiência pública, solicitada por uma comissão de Guardas-Municipais da Prefeitura

Municipal de Betim, a fim de discutirmos o Registro de Eventos de Defesa Social –

Reds. Há uma reivindicação dos Guardas-Municipais não só de Betim, mas também

de todos os Municípios de Minas Gerais, que estarão aqui hoje representados, para

que possam fazer o Reds de ocorrência de menor potencial ofensivo.
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Assim, convido todos os presentes e os que nos assistem pela TV Assembleia a

participar  desse  debate  e  dessa  reivindicação,  justa  e  legítima,  dos  Guardas-

Municipais,  que  também  são  profissionais  da  segurança  pública  e  atuam  nos

Municípios de Minas Gerais e de todo o País.

Quero registrar ainda que na última terça-feira, dia 24, como membro da Frente

Parlamentar Pró-Metrô de Belo Horizonte, Contagem e Betim, estive em Brasília, com

a Prefeita de Betim, Maria do Carmo; o Vereador Antônio Carlos, também de Betim; e

o  Presidente  da  Transbetim,  Eduardo  Lucas.  Também  estiveram  presentes  o

Governador  de  Minas,  o  Prefeito  de  Belo  Horizonte,  a  Prefeita  de  Contagem  e

representantes de outros Estados. O motivo da nossa ida à Capital  Federal  foi  o

anúncio da liberação dos investimentos do PAC Mobilidade Grandes Cidades - as

Capitais, as regiões metropolitanas - feito pela Presidenta Dilma Roussef.

O  governo  federal  liberou  R$32.000.000.000,00  para  19  Estados  brasileiros,

recurso que será investido nas obras de metrô, corredores de ônibus e veículo leve

sobre  trilhos  -  VLT  -,  especialmente  nas  Capitais.  Desse  orçamento,

R$3.100.000.000,00 virão  do  Orçamento  Geral  da  União;  R$1.100.000.000,00,  de

financiamentos; e cerca de R$1.000.000.000,00, dos governos estaduais e municipais

e  da  iniciativa  privada.  Segundo  o  Ministro  das  Cidades,  Aguinaldo  Ribeiro,  nas

cidades que forem atendidas com o metrô ou o VLT, os cidadãos e as cidadãs vão

reduzir o trajeto para o trabalho muitas vezes de 4 horas para 1 hora: são 3 horas a

menos por dia, 15 horas por semana e quase três dias a menos de trânsito ao mês.

Ou seja, o programa vai devolver ao cidadão um mês por ano de vida fora do trânsito

– tempo que o cidadão poderá usar para o descanso, o lazer e o contato com a

família, porque, realmente, em muitas Capitais trabalhadores e trabalhadoras estão

gastando 4 horas para chegar ao trabalho e voltar para casa.

Para  Betim,  cidade  em  que  resido,  foram  repassados  R$15.000.000,00  para  a

revisão de um projeto que existe há 30 anos e que será revitalizado. É uma conquista

muito  importante.  Todos  sabem  quanto  os  moradores  das  regiões  metropolitanas

necessitam dessas melhorias no trânsito, que contribuem não só para a redução de

acidentes e engarrafamentos, mas também para a qualidade de vida do cidadão, que

precisa de  transporte  público de qualidade para trabalhar  e  estudar  e  para lazer.
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Desde 2009, a Prefeita Maria do Carmo tem se engajado nessa causa negociando e

discutindo a chegada do metrô até Betim com os governos federal e estadual e com a

iniciativa privada. Os movimentos sociais – representados pelo Célio Henrique, um

militante desses movimentos - também realizaram um papel importante formalizando

vários abaixo-assinados pela chegada do metrô a Betim. Quero mencionar também o

Sindicato dos Metroviários, cuja Presidenta é a Alda, uma mulher que também tem

mobilizado a  população  e  reivindicado o  metrô  para  Belo  Horizonte  e  Contagem,

chegando a Betim. Para Betim, já foi aprovada uma emenda de R$1.200.000.000,00

no Orçamento da União, no PPAG, e queremos que esses recursos sejam liberados a

partir  de 2013,  ano em que teremos de fazer  a revisão do projeto.  Além disso, a

Prefeita Maria do Carmo tem buscado outras parcerias – por exemplo, com a FCA e

com a Vale, que hoje gerencia todo o setor operacional de cargas na região.

Em  recente  evento,  firmou-se  parceria  com  a  Vale,  porque  é  preciso  atualizar,

modernizar o trem de cargas para acoplar junto, num espaço paralelo, com o metrô.

Esses  acontecimentos,  caros  colegas,  cidadãos  que  nos  acompanham  pela  TV

Assembleia  e  profissionais  da  imprensa,  são  o  resultado  de  muito  trabalho  e

dedicação. Lembro o papel exercido por esta Casa. No ano passado, organizamos a

Frente Parlamentar Pró-Metrô, composta por mim, também representando Betim, e

pelos Deputados Fred Costa e Durval Ângelo. Inúmeros outros Deputados assinaram

em prol dessa Frente. Queremos e precisamos do apoio de todos os Deputados e

Deputadas desta Casa.

Toda essa mobilização  também contribuiu  para  o  diálogo  e  a  apresentação  do

projeto ao governo federal. Tenho acompanhado, junto à Prefeita, as negociações e

reuniões na busca por parcerias tão importantes. Reafirmo: a qualidade de vida dos

betinenses e dos cidadãos que moram na Região Metropolitana é um compromisso

nosso, e vamos lutar para que haja melhoras na mobilidade urbana da nossa região,

beneficiando  não  só  Betim,  mas  também  toda  a  Região  Metropolitana,  mais  12

cidades no seu entorno, consequentemente todo o Estado.

Para o próximo passo, é importante que o governo do Estado autorize, delibere

para haver a revisão do projeto executivo que já existe em Betim. É preciso haver

licitação para  que uma empresa elabore  esse projeto.  Portanto,  peço aos  nobres
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pares desta Casa,  os  da Oposição e os da base do governo,  que nos ajudem e

apoiem  porque,  de  fato,  se  trata  de  uma  ação  que  beneficiará  toda  a  Região

Metropolitana, todo o Estado de Minas Gerais.

Concedo  aparte  ao  nobre  Deputado  Rômulo  Veneroso,  que  também reside  em

Betim.

O  Deputado  Rômulo  Veneroso  (em  aparte)*  -  Deputada  Maria  Tereza  Lara,

agradeço o aparte. Não ouvi o início do pronunciamento de V. Exa., portanto gostaria

de uma explicação. V. Exa. está dizendo que o projeto executivo está concluído para

que  o  metrô  chegue  até  Betim?  Desculpe-me  de  não  ter  entendido.  É  isso,

Deputada?

A Deputada Maria Tereza Lara* - Foi oficializado que dos recursos para o País -

cerca de 32 bilhões -, e para Minas Gerais, para Belo Horizonte, Contagem e Betim, 3

bilhões serão liberados agora, imediatamente. E para Betim, neste ano, esse recurso

vai para a Metrominas. Isso porque, para as próprias cidades fazerem o projeto, elas

têm de ter mais de 700 mil habitantes. Então, Betim foi incluída como parte da Região

Metropolitana. Nesse caso, garantimos 700 mil habitantes. Esse foi um critério.

O Deputado Rômulo Veneroso (em aparte)*  -  Do dinheiro que está  vindo,  está

garantido...

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Quinze  milhões  para  a  revisão  do  projeto

executivo de Betim, este ano, imediatamente. O que depende disso? O recurso vem

para a Metrominas, um órgão do governo estadual, que gerenciará os recursos, tanto

para a inspeção do metrô em Belo Horizonte quanto para se chegar a Contagem e

Betim. Imediatamente, o que precisamos e queremos, todos nós, é que, chegando o

recurso, haja licitação. A previsão para o início das obras é em 2013, porque neste

ano será a revisão do projeto executivo elaborado há 30 anos.

O  Deputado  Rômulo  Veneroso  (em  aparte)*  -  Deputada,  gostaria  de  fazer  um

esclarecimento.  O  que  entendi,  o  que  ficou  claro  para  mim,  aliás,  estamos

comemorando,  pois  consideramos muito importante  o recurso ter  chegado a Belo

Horizonte, o que esperávamos há muitos anos, mas Betim, mais uma vez, ficou de

fora.  Com esses  15  milhões  será  feito  apenas  um estudo na região  pela  equipe

técnica, pelos engenheiros, de avião, helicóptero, por fotografias e filmagens.
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Eles  aproveitarão  todo  esse  aparato  e  irão  até  Betim  para  aproveitar  essa

contratação.  Então,  não tem nada a ver  com o  projeto executivo,  não há projeto

executivo pronto, nem será revisado, nem nada. A informação que tenho é essa, e

quero  saber  se  houver  uma  informação  contrária,  porque,  qualquer  coisa  nesse

sentido, vamos contestar para não iludir, mais uma vez, a população de Betim. Não

vamos permitir isso, enganar a nossa cidade, o nosso povo, como foi enganado há

alguns anos. Deixarei bem claro que não permitiremos isso.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Deputado  Rômulo  Veneroso,  agradeço,  mas

quero, de público, contradizer V. Exa. Em vez de V. Exa. estar aqui defendendo a

nossa cidade e falando desse comentário, que não sei de onde veio e se é oficial...

Se  o  governo  do  Estado  estiver  fazendo  isso,  estará  realmente  excluindo  Betim.

Vamos, nesta Casa, pedir o apoio dos nobres Deputados da base de governo, se V.

Exa. não nos puder ajudar, porque V. Exa. está lá. Em vez de comemorar ou pelo

menos dizer:  Deputada Maria Tereza Lara,  há problemas,  vamos unir  as forças e

vamos levar...

O Deputado Rômulo Veneroso (em aparte)* - Deputada, discordo de V. Exa.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Deputado,  perdoe-me mas  agora  já  não  lhe

concederei aparte.

O Deputado Rômulo Veneroso (em aparte)* - Concluirei,  se V. Exa. me permitir.

Estou discordando porque, em todos os momentos, houve o meu apoio, até mesmo

na questão do meu silêncio, nestes três anos e meio. Foi rodado na cidade que em

2010 seria comemorada a inauguração do metrô, e V. Exa. sabe disso. Mas quero

aqui deixar muito claro e pedir  aos nobres Deputados, principalmente ao Líder do

Governo, que nos encaminhe uma audiência para as coisas ficarem esclarecidas.

Não permito que tenham dúvida do nosso Governador Anastasia, que achem que ele

queira prejudicar a cidade, de forma alguma.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Se o recurso não chegar lá e não fizerem, só o

Governador pode impedir que se faça a revisão do projeto executivo. Não sou muito

de confronto, Deputado, mas desta vez não tem condições. Isso é um desrespeito à

nossa cidade.

Por favor, agradeço. O ano eleitoral de Betim já está posto nesta Casa. Não é isso
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que queremos. Queremos é unir as forças. Os Deputados governistas têm sabido a

minha postura nesta Casa. Tudo que é positivo para Minas Gerais, embora eu seja

Oposição ao Governador Antonio Anastasia, apoio e defendo publicamente, porque

acho que acima das questões partidárias está o bem da população da nossa cidade,

do nosso Estado. É isso que queremos aqui.

Deputada Luzia Ferreira, V. Exa. é da base do governo, Presidente do PPS, um

partido de oposição à nossa Presidenta Dilma, mulher da bancada feminina, e quero

publicamente elogiar a sua postura, em tudo que é bom para a população. Estivemos

juntas em Igarapé, com o Prefeito do PPS. Contribuí e discuti para que pudéssemos

estar  juntos  lá,  porque  é  um  Prefeito  que  está  fazendo  uma boa  administração,

querido pelo povo. Não quero nem que V. Exa. entre nesta discussão, porque não

quero  confrontar  com  nossos  pares  aqui,  mas  não  posso  hoje  deixar  de  me

manifestar. Quero agradecer e pedir a V. Exa. o seu apoio, como base de governo

nesta Casa. Deputado Sargento Rodrigues, que tem sido um companheiro, e também

os Deputados da base,  como o Deputado Doutor  Viana,  a quem temos amizade,

Líder  de  Governo,  estou  pedindo  o  apoio  humildemente,  nesta  Casa,  aos  77

Deputados,  para  que  o  projeto  Executivo  seja  revisto,  os  R$15.000.000,00  pelos

quais a Prefeita foi inúmeras vezes em Brasília – estou terminando, Sr. Presidente.

Também conversou com o Deputado Carlos  Melles,  Secretário  de  Transportes  do

Governador  Anastasia,  que  nos  recebeu  maravilhosamente,  e  foi  colega  dela  em

Brasília.  Estou aqui  humildemente pedindo a esta Casa que todos nós possamos

somar esforços, porque esse recurso foi conseguido pela Prefeita e por lideranças,

até com a ajuda desta Casa, por meio da frente parlamentar - os R$15.000.000,00

para revisão do projeto. Sem projeto não se faz obra. Se eu estivesse aqui dizendo

que chegaria o metrô hoje em Betim ou neste ano, estaria mentindo para a nossa

população, estaria sendo falsa. Não estou dizendo isso. Estou dizendo humildemente

que  a  nossa  cidade  conseguiu  R$15.000.000,00,  que  serão  administrados  pela

Metrominas, nem é pela Prefeitura, porque lá não há 700 mil habitantes.

A Prefeita humildemente conversou com o governo estadual dizendo: “Sozinhos,

não conseguiremos. Queremos estar juntos, pois pensamos no bem maior de Betim e

de nosso Estado”.
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Sr. Presidente, por favor, permita-me conceder um aparte à Deputada Luzia Ferreira

para que se manifeste.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Nesta semana, disse publicamente que o

metrô precisa ir  não somente a Contagem e Betim, mas também ao eixo Norte -

Santa Luzia, Vespasiano, Ribeirão das Neves e até ao aeroporto. Esse é o sonho

pelo qual temos de lutar.

Nobre Deputada,  queria reafirmar o convite.  Sei  que V. Exa.  e todos os nossos

colegas  estarão  presentes  aqui  amanhã,  às  14  horas,  na  audiência  pública  da

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - que investiga a violência contra a

mulher  em  nosso  país.  Amanhã  será  a  audiência  pública  de  Minas  Gerais.  A

Comissão está  vindo aqui  e  ouvirá  todos os órgãos  públicos  e  as  entidades e  é

presidida por uma mineira, que é a Deputada Jô Moraes. Então fica aqui o convite,

pois  será  um  momento  importante.  Esta  Casa teve  a  sensibilidade  de  criar  uma

comissão  especial  presidida  pelo  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  que  já  fez  um

relatório preliminar para ser entregue sobre a situação em Minas. Esperamos aqui a

presença de todos os companheiros. Muito obrigada.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada, Deputada Luzia Ferreira e Deputados.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente desta reunião, Deputado Inácio Franco,

Deputados e Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, povo que nos assiste

das  galerias,  funcionários  da  Casa,  imprensa;  a  mineração  brasileira  representa,

juntamente  com  a  área  agrícola,  as  maiores  áreas  de competência  do  Brasil  na

economia  global.  Tanto  no  petróleo  quanto  na  mineração  diversificada,  temos

empresas  que  estão  entre  os  principais  mercados  mundiais  ditando  preços  e

liderando processos tecnológicos e de gestão empresarial. Não é possível ter um país

desenvolvido sem empresas de classe mundial.

Sendo base de toda a cadeia industrial, dependemos da mineração, desde a mais

simples obturação de dente até os mais sofisticados equipamentos no tratamento da

saúde em centros de tratamentos intensivos avançados, passando ainda pela área de

transporte, telecomunicações, alimentos, entre tantos outros. A realidade é que a vida
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moderna - tal como nós a conhecemos hoje - é impossível sem a mineração.

Para se ter uma noção da importância da mineração para Minas Gerais - nosso

querido Estado, cujo próprio nome já diz muito sobre o assunto -, dados mostram que

a produção mineira representa 35% da nacional de bens primários minerais.

Nesta  semana,  mais  precisamente  na  última  segunda-feira,  dia  23  de  abril,

participei de evento preparatório para o 10º Seminário Meio Ambiente e Cidadania,

realizado no Hotel Mercure em Belo Horizonte e promovido pelo jornal “Hoje em Dia”,

iniciativa merecedora de nosso aplauso. Na ocasião, o Sr.  Rinaldo César Mancin,

Diretor de Assuntos Ambientais do Instituto Brasileiro de Mineração – Ibram -, foi o

palestrante no dia e nos alertou sobre importantes aspectos desta atividade que hoje

acontece com sustentabilidade.

É  possível  minerar  com  responsabilidade,  atestam  as  empresas  sérias  do

segmento, como também são importantes iniciativas como as do jornal “Hoje em Dia”,

que está realizando uma série de eventos que serão concluídos no 10º Seminário

Meio  Ambiente  e  Cidadania  2012.  O  resumo  das  propostas,  considerações  e

sugestões será apresentado no Rio+20, evento que reunirá os principais chefes de

Estado do mundo no Rio de Janeiro, em junho de 2012. Na ocasião serão discutidos

direitos humanos, recursos hídricos, direito à cultura e à felicidade, entre outros, de

forma a beneficiar todo o Planeta.

Na condição de Presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Indústria Mineral em

Minas Gerais, quero também relembrar que, na última terça-feira, aí, sim, dia 24 de

abril, mês corrente, o ilustre e brilhante engenheiro mineiro Dr. José Fernando Coura,

Presidente do Sindicato da Indústria Mineral de Minas Gerais – Sindiextra -, assumiu

também a Presidência do Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram -, cargo para o

qual foi merecidamente eleito com uma cerimônia muito prestigiada pelo setor político

e empresarial. Mineiro, além de administrador competente, José Fernando Coura é

grande esposo, pai de família, empresário guerreiro, homem de muita garra e grande

ser humano. Todos nós estamos muito felizes com a sua posse, torcendo por um

grande desempenho seu frente ao Ibram e desejando-lhe muito sucesso. Que Deus

continue iluminando sua inteligência ímpar e cobrindo-o de bênçãos.

Também, como segundo assunto, quero falar do projeto de alterações no plano de



1419
____________________________________________________________________________

carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas – TCE-MG -, do qual fui relator

na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira.  Agradeço  aos  nobres  pares  que  o

aprovaram por unanimidade, no 1º turno, bem como aos servidores do Tribunal; aos

componentes do sindicato dos servidores do TCE, na pessoa do Presidente Carlos

Frederico Dumont Mamede, e da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais – Asscontas –, na pessoa do Presidente Jairo Magela.

Foi um grande trabalho realizado em conjunto que, mais uma vez, deu certo pela

união de todos, que trabalhamos juntos para beneficiar essa categoria. E aqui desta

tribuna  só  tenho  a  manifestar  a  todos  os  meus  sinceros  agradecimentos,

especialmente ao Presidente do TCE, ex-Deputado desta Casa, Conselheiro Antônio

Andrada, junto com sua Superintendente Institucional, Dra. Cristina Márcia Oliveira

Mendonça Silva,  entre outros,  que caminharam em parceria para a aprovação do

projeto, até mesmo com a imediata apresentação de um segundo PL, que originou o

substitutivo  final  com  as  reivindicações  sugeridas  pela  nossa  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

O objetivo de corrigir distorções existentes na carreira funcional daquela Corte foi

atingido.  A aprovação do referido  projeto  muito  me honra,  pois  intensifica  o  meu

constante  e  firme  propósito  de  continuar  sempre  defendendo  os  interesses  do

funcionalismo público em nosso Estado.

Quero também manifestar meus agradecimentos aos Consultores e assessores da

Comissão de Fiscalização Financeira desta Casa, que fizeram um trabalho exaustivo,

de muita competência, para buscar dar ao funcionalismo do TCE-MG um projeto que

se  tornará  lei  da  melhor  qualidade  para  o  plano  de  carreira  e  salários  daqueles

funcionários.

Então, publicamente e desta tribuna, manifesto os nossos agradecimentos - tenho

certeza que são de todos os Deputados da Comissão de Fiscalização Financeira -

aos nossos Consultores  e  assessores,  plenamente eficientes,  mas acima de tudo

extremamente  prestativos,  que  tiveram  de  nos  atender  por  muitas  horas  para

solucionar algumas dificuldades na tramitação do projeto na nossa comissão.

Ontem esse projeto foi votado em 1º turno, e o mais rapidamente possível será

votado em 2º turno, para depois ir à sansão do nosso Governador Antonio Anastasia.
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Volto  a  afirmar  que  isso  tudo  somente  foi  possível  em  decorrência  da  parceria

incondicional da Mesa desta Casa, da equipe do Tribunal de Contas e dos nossos

auxiliares, como manifestei.

Gostaria de dizer que esse projeto é um passo importantíssimo para a valorização

dos profissionais servidores efetivos. Aqui se abre também uma possibilidade de se

buscar a mesma valorização para os demais servidores dos vários departamentos do

Executivo  do  nosso Estado e  desta  Casa,  exatamente  para  não acontecer  como

aconteceu nesta Assembleia. No último concurso realizado nesta Casa, mais de 30

funcionários  que  foram  chamados  e  tomaram  posse  deixaram  a  Assembleia,

principalmente  para  a  iniciativa  privada,  exatamente  na  busca  de  salários  mais

compensadores. Eis, pois, a intenção, que não é de criar privilégios para funcionários,

mas dar condição de estabilidade e de satisfação para que o funcionário que estiver

no Tribunal de Contas não tenha motivo de se desincompatibilizar para atender a

iniciativa privada ou outros órgãos que lhe ofereçam melhores salários.

Foi feita uma grande composição que agora, realmente, valorizará e estabilizará o

funcionalismo  do  nosso  Tribunal  de  Contas.  Espero  que  realmente  tenham  o

merecimento pela  sua competência,  pois  são funcionários  muito  dedicados e  que

prestam relevante serviço àquela Casa no exercício da fiscalização, do trabalho e da

competência do Tribunal de Contas nos Municípios do Estado. Sr. Presidente, Srs.

Deputados, são estas as minhas considerações da tarde de hoje.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas

e público que nos acompanha pela TV Assembleia, quero falar sobre uma importante

audiência pública que será realizada amanhã nesta Assembleia, a partir das 10 horas.

Essa audiência tratará sobre o veneno, os agrotóxicos e a saúde dos trabalhadores,

dos consumidores e dos mineiros em nosso Estado.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  que  está  neste  Plenário,  realizou  no  ano

passado  uma audiência  com  o  mesmo  tema,  quando  muitas  providências  foram

tomadas e vários projetos foram elaborados. Entretanto, é preciso continuar lutando

contra o veneno que todos os dias chega à mesa do povo brasileiro, que todos os
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dias chega à mesa do povo de Minas Gerais. Cada brasileiro consome mais de 5

litros de veneno por ano. O simples ato de fazer uma refeição, um prato com alface e

tomate tem uma carga de agrotóxicos, de veneno, muito maior do que a legislação da

Anvisa permite.

Amanhã, a pedido dos movimentos dos trabalhadores do campo, dos sem-terras,

dos empregados rurais,  discutiremos a saúde desses trabalhadores. Em Minas há

centenas de milhares de trabalhadores no campo, trabalhadores assalariados, que

ganham a vida trabalhando de sol  a sol,  de domingo a domingo,  para produzir  o

alimento que chega à mesa do povo mineiro e do povo brasileiro. Todos os dias eles

estão expostos ao perigo terrível do veneno.

Há pouco tempo, um documentário de Sílvio Tendler, cujo nome é muito sugestivo -

“O veneno está na mesa” -, tratou do tema e está disponível no Youtube para quem

desejar conhecer um pouco mais o assunto. É isso mesmo, o veneno está na mesa,

não só na agricultura, mas também na pecuária. O veneno está presente no dia a dia

do  povo  brasileiro.  O  Brasil  é  o  maior  consumidor  de  veneno  do  mundo.  Nossa

agricultura é tocada a veneno, a agrotóxicos, a defensivos.

É bom falar  um pouco da história  do surgimento dos agrotóxicos.  O agrotóxico

surgiu durante a Primeira Guerra Mundial e era usado como arma química para matar

pessoas. Na Segunda Guerra Mundial  foi  usado com maior  abrangência,  e muita

gente  morreu  vítima  desse  veneno.  Depois,  as  indústrias  químicas,  que  se

fortaleceram com a grande mortandade da Segunda Guerra Mundial, começaram a

produzir  veneno  para  matar  insetos  e  ser  utilizado  na  agricultura.  Veio  então  a

chamada revolução verde, na qual o Brasil entrou na década de 60. Essa revolução

significou acabar com a tradição da agricultura no Brasil, acabar com as sementes

que  os  brasileiros  dominavam  tão  bem,  práticas  antigas  da  agricultura  familiar,  e

introduzir no Brasil não só o veneno, mas também as sementes que eles mesmos

produziam.  Para  ter  acesso  ao  financiamento  bancário,  os  agricultores  eram

obrigados a comprar os adubos e o veneno, assim como as sementes desenvolvidas

pelas  companhias  produtoras  de veneno,  pois  eram sementes  que suportavam o

veneno. Com isso, a tradição secular da agricultura brasileira foi perdida.

Isso trouxe uma consequência gravíssima, porque a agricultura brasileira hoje é
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completamente dependente do agrotóxico, do veneno. Cinco ou seis empresas no

mundo dominam esse mercado de agrotóxicos, entre elas a Monsanto, a Syngenta e

a Basf. Elas são poderosas e estão presentes em toda a vida brasileira, na política,

no  Judiciário,  em  tudo.  É  impossível  um  pequeno  produtor  resistir.  Ele  tem  de

comprar a semente, o veneno e o adubo. Com isso, o povo brasileiro é envenenado

todos  os  dias.  Os  agricultores  precisariam  pelo  menos  saber  usar  o  veneno.  O

agricultor precisaria ter pelo menos instruções acerca do prazo necessário entre o dia

que pulverizou, por exemplo, o mamão papaia, o tomate, a laranja ou a cenoura, e o

dia de colocar o alimento na mesa do povo brasileiro. Esse prazo não é respeitado.

Chamo a atenção das mães. Todos os dias, de manhã, quando as mães colocam na

mesa o café da manhã de seus filhos, está colocando veneno também. Na audiência

de amanhã falaremos sobre isso, chamaremos a atenção da população de Minas

Gerais para que comecemos a lutar seriamente contra o veneno nosso de cada dia.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, Deputado Pompílio Canavez.

Quero parabenizar V. Exa. por nos trazer essa discussão tão importante no intuito de

promover  a  saúde  do  nosso  povo.  Gostaria  apenas  de  fazer  um  comentário.

Recebemos  há poucos  dias,  em  Uberlândia,  no  Triângulo,  nossa Ministra  Tereza

Campello,  que lá  esteve para fazer  uma discussão sobre o programa Brasil  sem

Miséria. Devemos tratar de uma questão importante, fundamentados por informações

por ela trazidas. Refiro-me ao incentivo do governo federal para a agricultura familiar,

principalmente  para  o  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos  –  PAA.  Quando

apresentamos, na Câmara Federal, projeto que ampliou o direito à merenda escolar

para 9 milhões de alunos do ensino médio, colocamos também um incentivo. Trinta

por  cento  de  todos  os  recursos  do  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar

deveriam ser destinados para compra direta de produtos dos pequenos agricultores,

daqueles inseridos no programa de agricultura familiar.

Um grande incentivo que o governo federal  e o MDS estão desenvolvendo é a

orientação a esses pequenos produtores, que farão a venda direta de seus produtos,

muitos  deles  direcionados a  creches e escolas,  para  que tenham incentivo  maior

produzindo  alimentos  orgânicos.  Com  o  PAA,  queremos  não  só  gerar  renda  e

empregos para os pequenos produtores, mas também, ao mesmo tempo, garantir
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uma alimentação mais saudável em nossas escolas, creches e entidades.

Agora a rede de supermercados, a rede privada também poderá fazer a compra

direta  desses  pequenos  produtores.  Assim  se  incentivam  também  os  grandes

mercados a adquirir produtos orgânicos. Também há o objetivo de redução de preço.

Infelizmente  hoje  se  cobra  muito  caro  pelo  produto  porque  todo  o  processo  de

produção  é  oneroso.  Acho  interessantes  o  programa  Brasil  sem  Miséria  e  os

incentivos  que  estão  sendo  dados,  para  se  produzirem  produtos  orgânicos  mais

baratos,  o  que,  além  disso,  proporciona  mais  renda  e  emprego  no  campo  e  na

alimentação  mais  saudável.  Essa  é  uma  questão  muito  séria  na  agricultura,  na

pecuária e na indústria em geral. Os agrotóxicos e os venenos são problemas sérios.

Temos de pensar em todo esse processo de industrialização e na saúde de nosso

povo.

Parabenizo V. Exa. por esta discussão, por esta iniciativa. Pode contar com nosso

trabalho e nosso apoio.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputado Elismar Prado. Parabéns pela

sua  luta  na  Câmara Federal,  inclusive  com  o  programa PAA.  É  importante  fazer

chegar  à  mesa  das  escolas,  às  nossas  crianças  alimento  adquirido  do  agricultor

familiar.

Sr. Presidente, queria abordar uma outra questão. O veneno tem influência drástica

e fatal não apenas na saúde dos seres humanos, mas também no meio ambiente. O

Brasil sediará agora, em junho, a Rio+20. Depois da Rio-92, teremos uma discussão

sobre  nosso  planeta.  É  muito  oportuno  e  apropriado  debatermos  também  o  uso

intensivo e criminoso de veneno em excesso na agricultura. Esse veneno vai parar no

fundo dos rios e dos lagos, causa eutrofização, apodrece e contamina a água que

bebemos, de uma forma, às vezes, irreversível.

Grande quantidade de veneno, de agrotóxico, é jogada todos os dias não apenas

na  agricultura,  mas  também  em  nossos  mananciais.  É  preciso  fazer  um  alerta

também  aos  Municípios  nos  quais  a  capina  química  substituiu  a  mecânica,  para

combater o mato que cresce naturalmente em razão do sol e da chuva. Muita gente

considera isso como sujeira ou lixo, o que não é verdade; é mato.

Hoje  a  maioria  das  Prefeituras  do  Brasil  utilizam  a  capina  química,  jogando  o



1424
____________________________________________________________________________

veneno Randap, que contaminará o nosso lençol freático e as nossas cidades. Isso

faz um mal terrível à saúde. São vários os impactos imediatos causados em nossa

alimentação diária e até no pão nosso de cada dia, já que até mesmo o trigo recebe

uma carga de veneno altíssima para acelerar a produtividade, aumentar a colheita. A

“pizza” que comemos aos domingos e o pão nosso de cada dia, do qual nós e nossas

famílias  nos  alimentamos  pela  manhã,  contêm  veneno  também.  Isso  tudo  causa

males terríveis  à saúde e afeta até  mesmo a formação de fetos.  Há quase uma

epidemia  de  câncer  no  mundo  todo,  cuja  grande  causa  vem  daí  e  ataca

especialmente  o  nosso pequeno produtor  rural,  o  nosso trabalhador  do  campo,  o

nosso empregado rural.  Eles não têm nenhuma proteção, não sabem lidar com o

produto, não têm a menor noção disso.

A agricultura já não se preocupa apenas com a qualidade da produção de alimentos

nem com o respeito à natureza. Atualmente já não é assim, pois apenas o lucro é

visado. Qual é a forma mais rápida de vender e de lucrar? Isso sem se importar com

as  consequências  para  a  saúde  humana,  para  o  meio  ambiente  e  para  a

sobrevivência de nosso planeta.

Convido os telespectadores da TV Assembleia para, amanhã, a partir das 10 horas,

sintonizarem  e  verem  pessoas  importantes,  como  professores  da  UFMG,

trabalhadores rurais, sindicalistas e ambientalistas. O que queremos é passar para o

nosso povo informações sobre como combater esse grande mal que se instalou no

Brasil. Parece que fica quase impossível fazer reverter a situação, mas é possível,

sim.

O Deputado Elismar falou aqui sobre a agricultura orgânica. Isso é possível, sim. O

veneno para a agricultura foi vendido com a propaganda mentirosa de que iria acabar

com a fome no mundo. A fome no mundo existe e agora está ainda pior. Milhões e

milhões de seres humanos passam fome no mundo. Chega de veneno em nossa

agricultura!  Chega de veneno em nossa vida!  Era isso o que tinha a dizer.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* – Sr. Presidente, Srs. Deputados Tadeu Leite, Doutor
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Viana  e  Pompílio,  quero,  neste  primeiro  momento,  cumprimentar  o  Governador

Anastasia. Hoje,  pela manhã,  estivemos na Cidade Administrativa, participando de

uma solenidade extremamente importante para a assinatura de mais um convênio

que  trata  de  mais  uma  etapa  de  um  programa  excelente,  que  é  o  Programa

Travessia,  iniciado  no  governo  Aécio  Neves  e  agora  sequenciado  no  governo

Anastasia.

Esse programa é de extrema importância e está ajudando, e muito, o processo de

inclusão social em Minas Gerais. Ele é referência na política de assistência social.

Portanto, parabenizo o Governador Anastasia e sua equipe de governo, a Sedese,

administrada pelo  nosso colega Deputado Cássio  e  anteriormente  pelo  Deputado

Wander Borges. Aproveito para enviar um abraço a todos os funcionários da Sedese,

que têm recebido  Prefeitos  e  Prefeitas  para  orientá-los  quanto  ao acesso a esse

programa de extrema eficiência social. Um abraço direto ao Governador Anastasia,

ao Vice-Governador, Alberto Pinto Coelho, e a toda a equipe do governo. Minas está

caminhando de forma positiva, promovendo o bem-estar e melhorando, sem dúvida, a

qualidade de vida da população mineira.

Em um segundo momento, quero mandar um abraço aos meus conterrâneos da

querida  São  João  del-Rei,  paralelamente  aos  conterrâneos  de  Tiradentes.  Neste

último fim de semana comemoramos uma data cívica de extrema importância, o 21

de abril, que referenda as ricas páginas de nossa história, destacando a participação

de Tiradentes e de Tancredo no processo de liberdade. Ambos conseguiram, no seu

tempo, na sua época, no seu momento, trazer aos brasileiros e ao povo mineiro o

espírito de liberdade. Naquela época, Tiradentes, ao dar o grito de liberdade, não

queria apenas o rompimento com a nação portuguesa, mas queria definitivamente

acabar  com aquela  tributação rigorosa imposta  para  o  suor  e  o  sangue do povo

brasileiro.  E  Tancredo  vai  nessa  linha  quando  faz  a  travessia  e  promove  a

democracia. Passamos do período de ditadura para caminharmos nesse processo

democrático.  Então,  a  memória  de  Tancredo  Neves  e  a  memória  de  Tiradentes

devem, sim, cada vez mais, ser registradas e comemoradas.

Fiquei muito feliz porque, ao participar das solenidades, tive também participação

na inauguração do primeiro museu litúrgico de Tiradentes, financiado pelo BNDES, do
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governo federal, com a participação da Prefeitura. Envio um abraço ao Prefeito de

Tiradentes, Nílzio Barbosa. Lá pudemos ver uma restauração extremamente eficiente

de peças e materiais litúrgicos da nossa história religiosa católica no Brasil.

Sr. Presidente, quero ainda registrar elogios ao Secretário de Saúde, Antônio Jorge,

que  nos  tem  recebido  muito  bem.  Na  semana  passada  firmamos  convênios

expressivos, principalmente na entrega de ambulâncias, melhorando, sem dúvida, o

transporte de saúde no Estado. Sabemos que os problemas de saúde são graves,

mas precisam de melhor aporte financeiro por parte dos governos federal e estadual.

As Prefeituras, atentas ao processo eleitoral que se aproxima, precisam refazer suas

plataformas políticas e suas intenções para atender à população nesse conjunto de

demandas apresentadas. Fico muito feliz em ver o governo de Minas atender,  de

forma imparcial e democrática, aos 853 Municípios.

Concedo, rapidamente, aparte ao Deputado Tadeu Martins Leite, que tem feito um

excelente trabalho neste Parlamento.

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite  (em  aparte)*  –  Deputado  Rômulo  Viegas,

realmente serei  breve.  Como V.  Exa.  está  saudando o  governo do Estado,  quero

aproveitar para saudá-lo também, pois ontem eu estive presente na reinauguração do

Estádio Independência. Hoje ele é o estádio mais moderno de todo o Brasil, pois os

outros que se reformam em vista da Copa do Mundo ainda não ficaram prontos. Foi

uma bela inauguração. Belo Horizonte e o torcedor mineiro estavam precisando de

um  estádio  na  Capital.  Ontem  foi  uma  bela  inauguração.  Portanto,  parabenizo  a

Comissão de Esporte, esta Assembleia, o governo do Estado, enfim, todos os que

trabalharam junto à Secopa para que conseguíssemos fazer esse trabalho.

Mais  uma  vez,  parabenizo-o  pelo  pronunciamento.  Só  queria  registrar  a

inauguração de ontem.

O Deputado Rômulo Viegas* – Obrigado, Deputado Tadeu Martins Leite. V. Exa. é

um  atleta  praticante  do  voleibol  e  conhece  bem a  importância  das  parcerias  dos

órgãos públicos com a sociedade.

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* – Parabenizo-o por seu pronunciamento. V.

Exa. está batendo recorde: fiz parte da Mesa por mais de quatro anos e, pela primeira

vez, vejo um Deputado falar seis minutos, com dois apartes. É um verdadeiro milagre.
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Agradeço sua concessão.

Pegando carona nas palavras do Deputado Tadeu Martins  Leite,  quero falar  da

nossa alegria em relação às homenagens feitas ao Jair  Bala e principalmente ao

Euler,  rapaz  com  quem  convivemos,  sabemos  da  sua  boa  índole.  É  um  jogador

exemplar, com uma vida também exemplar como atleta e ser humano. Ele jogou no

América 12 anos e em vários outros times mineiros e brasileiros. Fiquei muito feliz por

essa justa homenagem feita na inauguração do Independência ao grande ex-jogador

do América, que se despediu ontem.

O Deputado Rômulo Viegas* – Muito obrigado.  Era somente isso o que tinha a

dizer, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência  informa ao Plenário  que foi  recebido  e  aprovado,  nos  termos  da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 2.983/2012, da Comissão

de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Direitos Humanos - aprovação, na 10ª Reunião

Ordinária,  em  25/4/2012,  do  Requerimento  nº  2.894/2012,  do  Deputado  Gilberto

Abramo;  do  Trabalho  -  aprovação,  na  9ª  Reunião  Ordinária,  em  25/4/2012,  dos

Projetos de Lei nºs 147/2011, do Deputado Elismar Prado, 862, 985 e 1.470/2011, da

Deputada Rosângela Reis, 2.545/2011, do Deputado João Vítor Xavier, 2.773/2011,

do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  2.829/2012,  do  Deputado  Duarte  Bechir,
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2.886/2012, da Deputada Rosângela Reis, 2.894/2012, do Deputado Anselmo José

Domingos, 2.929/2012, do Deputado José Henrique, 2.930/2012, do Deputado Luiz

Carlos Miranda, 2.934/2012, do Deputado Antônio Júlio, 2.943/2012, do Deputado Zé

Maia,  2.944/2012,  da  Deputada Rosângela Reis,  2.948/2012,  do Deputado Durval

Ângelo,  e  2.951/2012,  do  Deputado  Elismar  Prado,  e  dos  Requerimentos  nºs

2.920/2012,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  2.945/2012,  da  Comissão  de

Participação Popular, e 2.946/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Cultura -

aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 25/4/2012, do Projeto de Lei nº 2.860/2012,

do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  e  dos  Requerimentos  nºs  2.841/2012,  da

Deputada  Liza  Prado,  e  2.891/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana;  de  Política

Agropecuária - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 25/4/2012, dos Projetos de

Lei nºs 2.966/2012 com a Emenda nº 1, e 2.970/2012, do Deputado Rogério Correia;

e  de  Minas  e  Energia  -  aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em  26/4/2012,  dos

Requerimentos nºs 2.712/2012, do Deputado Anselmo José Domingos, e 2.749/2012,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ivair Nogueira em que solicita que o

Projeto  de  Lei  nº  1.870/2011  seja  encaminhado  à  comissão  seguinte  a  que  foi

distribuído,  uma vez que  a  Comissão de  Justiça  perdeu  o  prazo  para  emitir  seu

parecer. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VII do art.

232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Encerramento

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a especial de amanhã, dia 27, às 14 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/4/2012

Presidência dos Deputados José Henrique e Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
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Fase: Discussão e Votação de Indicações: Requerimento do Deputado Lafayette de

Andrada;  aprovação -  Indicação n° 36/2012,  feita  pe lo  Governador do Estado,  do

nome do Sr. Mário Neto Borges para o cargo de Presidente da Fapemig; discursos

dos Deputados Rogério Correia, João Leite, Célio Moreira, Duilio de Castro, Carlin

Moura, Elismar Prado e Antônio Júlio - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:

Requerimentos dos Deputados Rogério Correia e Lafayette de Andrada; aprovação -

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 20.846; discurso do

Deputado  Rogério  Correia;  votação  secreta  do  veto  aos  arts.  6º,  7º  e  8º  da

proposição; manutenção - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de

Lei nº 20.913; discurso do Deputado Rogério Correia; requerimentos dos Deputados

Antônio Júlio, Hely Tarqüínio, Rogério Correia e Lafayette de Andrada; deferimento;

requerimento do Deputado Lafayette de Andrada; aprovação; votação secreta do veto

aos arts. 4º, 5º, 6º e 7º da proposição, salvo destaques; manutenção; votação secreta

do veto ao “caput” e aos §§ 1º, 2º e 3° do art. 46- D e aos arts. 46-F, 46-G e 46-H a

que se refere o art. 6º da proposição; rejeição - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 353/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 e 2 -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.523/2011; aprovação - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.601/2011; discurso do Deputado Antônio Júlio; questão

de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa -

Adelmo Carneiro Leão -  André Quintão -  Antônio  Carlos Arantes -  Antônio Júlio  -

Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos

Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -

João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Carlos

Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo
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Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  9h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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)

1ª Fase

O Sr. Presidente -  Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, requerimentos e

indicações.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada em

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que as Indicações nºs 36, 57,

58, 59 e 54/2012 sejam apreciadas em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Indicação nº 36/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Mário Neto

Borges para o cargo de Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais - Fapemig. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

solicitei o encaminhamento da votação da indicação do Sr. Mário Neto Borges para o

cargo de Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais

- Fapemig - e quero explicar os motivos pelos quais nós, da Oposição, vamos votar
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favoravelmente.  Faremos isso em razão da importância que tem a Fapemig,  mas

também para dizer o que esperamos que essa Fundação faça para ajudar o Estado

de Minas Gerais na área da pesquisa. É uma entidade importante e queremos que o

seu  funcionamento  ajude  o  povo  mineiro.  Tenho  boas  notícias  para  passar  ao

conjunto  das  Deputadas  e  dos  Deputados  e  ao  povo  mineiro  de  maneira  geral.

Começamos  uma semana  em  que  temos  muito  a  comemorar  em  Minas  Gerais.

Certamente a Fapemig também poderá nos ajudar muito em relação aos estudos do

que foi agora anunciado pelo governo federal em parceria com o Estado e com os

Municípios no tocante a três questões fundamentais. Sr. Presidente, chamo a atenção

das Deputadas e dos Deputados para o seguinte: só esta semana a Presidenta Dilma

Rousseff anunciou um aporte de cerca de R$2.500.000.000,00 para Minas Gerais –

apenas verbas do governo federal. Certamente a Fapemig nos ajudará nas pesquisas

e  na  implementação  dessas  ações  anunciadas  pela  Presidenta  Dilma.  Começo

falando do anúncio feito pela Presidenta Dilma em relação à seca no Brasil e também

no  Norte  de  Minas  Gerais  e  no  Vale  do  Jequitinhonha.  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados, ontem a Presidenta anunciou o aporte de R$119.500.000,00 para o Norte

de Minas Gerais, destinados a ações de emergência relativas a efeitos da estiagem

no  Norte  de  Minas  e  no  Vale  do  Jequitinhonha.  Haverá  uma  contrapartida  de

R$8.000.000,00  do  governo  estadual  -  aliás,  ontem,  o  Secretário  Gil  Pereira

participou da solenidade -, mas o total posto pela União é de R$119.500.000,00 para

a implementação de políticas, repito,  relativas à estiagem, com os efeitos da seca

sendo  amenizados.  Trata-se  de  obras  de  emergência.  Serão  destinados

R$30.000.000,00 para a construção de cisternas; R$9.500.000,00 para a recuperação

e equipamento de 731 poços tubulares já abertos, mas que ainda não funcionam; e

R$88.000.000,00 como contrapartida do governo estadual,  por  meio do Programa

Água para Todos, para a construção de 170 barragens e instalações.

Além disso,  serão instaladas várias  cisternas por  meio do Programa Água para

Todos. É uma boa notícia para o Norte de Minas, para os Deputados da combativa

bancada do Norte de Minas. O Deputado Paulo Guedes, que tem acompanhado isso

pela Bancada do PT, vai acompanhar a execução dessas obras junto ao governo do

Estado. Esses R$119.500.000,00 serão investidos em equipamentos no combate à
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estiagem no Norte de Minas. Essa é uma boa notícia para aquela região. Os Prefeitos

estavam reivindicando esses benefícios, porque poderá ocorrer ali  uma das piores

secas da história.  A última grande seca aconteceu em 2007-2008. Infelizmente,  a

previsão  é  de  uma  grande  seca  para  este  ano  no  Norte  de  Minas,  Vale  do

Jequitinhonha e Mucuri.

O  governo  federal  se  adiantou  e  está  enviando  para  Minas  Gerais

R$119.500.000,00.  O  anúncio  foi  feito  ontem,  no  Ministério,  com  a  presença  do

Secretário de Estado. Estou dizendo isso porque, geralmente, após um anúncio ser

feito pelo governo federal, o governo do Estado diz que haverá recursos, mas nunca

explica  que  esses  recursos  vieram  do  governo  federal.  Alguns  Deputados

desavisados chegam aqui e dizem que nunca vem dinheiro do governo federal para

Minas. Estou anunciando, para que os Deputados saibam disso. Não é obrigação de

todos saberem, mas foram liberados R$119.500.000,00 para o combate à seca.

A Presidenta Dilma também fez uma anúncio, que desejo comemorar. A Fapemig

poderá  ajudar-nos,  por  isso  estou  mencionando  agora  o  encaminhamento  que

faremos à Presidência dessa instituição. A Presidenta Dilma anunciou a liberação de

R$1.500.000.000,00 para investimentos no País e mais R$400.000.000,00 que serão

investidos por Senai, Sesi e Confederação Nacional da Indústria - CNI. Em Minas

Gerais,  serão  investidos  R$260.000.000,00,  Deputado  Célio  Moreira,  para  o

Pronatec, programa destinado à formação de jovens, a fim de que tenham acesso ao

ensino tecnológico, que vai capacitar a nossa juventude para ingressar em indústrias,

ou seja, é mão de obra qualificada. A responsabilidade será do Senai e do Sesi. Esse

anúncio foi  muito comemorado pela CNI e pela Fiemg, porque esse programa vai

capacitar 50 mil jovens, que ingressarão em cursos tecnológicos e, posteriormente,

fornecerão ao País mão de obra qualificada.

Sugeri  a  esta  Casa  -  peço  ao  Presidente  que  me  ajude  a  agilizar,  pois  o

requerimento foi aprovado na Comissão de Assuntos Municipais - a realização de um

fórum sobre o Pronatec, a fim de que a Assembleia Legislativa possa, com o governo

de Minas, tendo em vista os recursos por ele liberados, capacitar o Estado a ficar

atento  aos  recursos  que  estão  sendo  destinados  ao  Pronatec.  Então,  foram

anunciados R$260.000.000,00, Deputado Célio Moreira, já em execução. O Senai e o
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Sesi estão com recursos e executando o projeto. Os recursos de combate à seca e os

recursos destinados ao Pronatec foram anunciados.

Finalmente, trago outra boa notícia: a Presidenta Dilma confirmou ontem a liberação

de R$3.150.000.000,00 para obras do PAC Mobilidade Urbana Grandes Cidades, em

Minas Gerais. Num total de R$32.000.000.000,00 do PAC nacional, foram liberados

R$3.150.000.000,00  para  a  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  Do  total

prometido  para  Minas  Gerais,  R$2.000.000.000,00  virão  dos  cofres  do  governo

federal e R$1.150.000.000,00, dos cofres do governo do Estado, dos Municípios e da

iniciativa privada. Esses recursos serão aplicados na implantação e na revitalização

de linhas do metrô na Capital - essa é uma boa notícia -, na implantação de terminais

metropolitanos em sete Municípios da região e na complementação do Complexo da

Lagoinha.

Então,  como  foi  anunciado,  na  semana  que  vem  será  feito  o  procedimento

licitatório.  O Governador Anastasia, a quem ouvi,  pela manhã, e que estava muito

satisfeito, agradeceu à Presidenta Dilma. Creio que ele achou melhor fazer parceria

que  seguir  a  cabeça  do Senador  Aécio  Neves,  que deseja  apenas  brigar  com a

Presidenta Dilma por causa de 2014.

Parece que agora o Prof. Anastasia resolveu reconhecer a importância dos recursos

que  vêm  da  União  e,  ontem,  comemorou  esses  R$3.100.000.000,00,  que  serão

destinados ao metrô e às linhas de transporte coletivo na Região Metropolitana. É

muito recurso. Belo Horizonte merece, Minas Gerais merece, e eu espero que essa

parceria exista sempre. Tomara que o governo do Estado não siga a base aecista na

Assembleia, porque ela torce para que tudo dê errado. Tomara que isso não ocorra,

pois será melhor assim. Belo Horizonte não merece metrô, porque Aécio pode ser

prejudicado com o dinheiro que vem do governo federal? Não está certo. O que a

Presidenta  Dilma  prometeu  ela  irá  cumprir  e,  em  Belo  Horizonte,  teremos  esses

recursos. Já foi bastante detalhado o destino de cada centavo dessa verba.

Deputado  Célio  Moreira,  serão  contempladas  as  obras  de  expansão  e

modernização da Linha 1,  Eldorado-Vilarinho,  e o projeto prevê a implantação da

Linha 2, Calafate-Barreiro, e da Linha 3, Lagoinha-Savassi. Sei que V. Exa. torce para

que não aconteça, pois é da base do Aécio, mas estamos comemorando a notícia e
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queremos a execução dessas obras. Vamos cobrar para que isso aconteça, ao lado

de todos os Deputados e do Prof. Anastasia. Eu o ouvi hoje pela Itatiaia agradecer à

Presidenta Dilma. Finalmente, ele se desprende da política aecista do quanto pior

melhor, da política que nada quer para Minas. Estou comemorando a notícia, porque

apenas nesta semana a Presidenta Dilma disponibiliza R$2.500.000.000,00 para a

educação, o ensino tecnológico, a seca, o metrô e as obras de mobilidade urbana.

Boas notícias para Minas Gerais que vêm do governo federal, em parceria com o

governo  do  Estado,  como  bem  advém  a  relação  republicana  entre  os  entes

federativos, queira ou não a base aecista, que, repito, prefere o quanto pior melhor.

Para nós, não. Quanto melhor melhor. Viva Belo Horizonte! Viva Minas Gerais! Viva a

Presidenta Dilma. Um abraço.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Luzia Ferreira,

telespectadores  da  TV  Assembleia,  queremos  encaminhar  favoravelmente  à

indicação do ex-Reitor  da Universidade Federal  de São João del-Rei,  Mário Neto

Borges,  pelo Governador  Antonio  Anastasia.  O Prof.  Mário Neto  Borges  tem uma

carreira  irretocável.  Como professor  de  instituições  públicas,  ele  vem dando  uma

grande contribuição para a educação em nosso Estado e em nosso país. Enquanto

pesquisador e dirigente da Fapemig, o Prof. Mário Neto tem iniciado... O Prof. Mário

Neto Borges,  com essa folha de serviços públicos prestados ao Estado de Minas

Gerais, merece ver referendada por este Plenário a indicação feita pelo Governador

Anastasia.  De  todos  os  projetos  tocados  pela  Fapemig,  sem  dúvida,  um  dos

financiamentos me chama a atenção. Pela primeira vez, em nosso país, tivemos um

governo,  contando  com  a  liderança  do  Prof.  Mário  Borges,  que  investiu  na

capacitação dos gestores do sistema penitenciário em Minas Gerais. Hoje a maioria

dos gestores do  sistema penitenciário  do  Estado possui  curso superior,  o  que foi

possível com o investimento em pesquisa da Fapemig. Tive a oportunidade, junto ao

Desembargador Herbert Carneiro, de participar da aula inaugural desses gestores.

Trata-se de um gestor antenado, ligado às questões contemporâneas, importantes do

nosso Estado. Portanto queremos encaminhar favoravelmente.

Sr.  Presidente,  a  respeito  do  encaminhamento  anterior,  gostaria  de  dizer  que

nenhum  dos  Deputados  do  PSDB,  nenhum  dos  Deputados  dos  partidos  que
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compõem a base do governo Anastasia é contra qualquer investimento do governo

federal em Minas. Ao contrário, até porque o que é arrecadado aqui tem que voltar

para o Estado. Neste momento, o governo federal comemora a arrecadação recorde

de tributos  na  história.  Nunca,  na  história  do  Brasil,  um governo central  recolheu

tantos  impostos  como os arrecadados pelo  governo federal  no  primeiro  trimestre.

Esse é o recorde histórico, recolhimento líder de dinheiro em Minas, conforme afirmou

a  imprensa.  É  interessante  que  a  imprensa  divulgou  que  a  Presidente  estaria

liberando R$3.100.000.000,00 para o metrô de Belo Horizonte. Mas, quando você vai

ver, R$1.000.000.000,00 é do Tesouro Nacional; R$1.000.000.000,00, do governo de

Minas junto às Prefeituras de Belo Horizonte e de Contagem; e R$1.000.000.000,00 é

empréstimo. Então a nossa dívida vai crescer.  Para o metrô avançar em Minas, o

governo do Estado e as  referidas prefeituras têm de investir  R$1.000.000.000,00,

além de pagar empréstimo de mais R$1.000.000.000,00. Aquela conta que fazíamos

da  dívida  do  Estado  deve  ser  acrescentada  de  mais  R$1.000.000.000,00.  É

importante dizer que há contrapartida. Não somos contrários a esses investimentos,

queremos recursos federais para Minas. Há nove anos, aguardamos a linha do metrô

avançar,  indo  até  o  Barreiro,  já  que  temos  tudo  pronto,  Deputado  Pinduca,  para

colocar os trilhos, o material rodante e atender ao nosso Barreiro, de modo que a

população não continue a sofrer na Avenida Amazonas ou tenha de passar pelo Anel

Rodoviário, correndo todos os riscos. Queremos comemorar a vinda dos recursos,

que não pertencem a nenhum governo, mas ao povo brasileiro, ao povo mineiro.

O meu encaminhamento, nesta manhã, é favorável ao nome desse educador,  o

Prof. Mário Neto Borges, ex-Reitor da Universidade Federal de São João del-Rei, que

trilhou carreira brilhante em favor da educação de Minas Gerais, do nosso país, e foi

inovador no financiamento das pesquisas em nosso Estado, por meio da Fapemig.

Foram projetos importantes, liderados e financiados pela Fapemig até este momento,

sob a orientação, o comando do ex-Reitor da Universidade Federal de São João del-

Rei, o nosso eminente Prof. Mário Neto Borges. É esse o nome que o Governador

Anastasia apresenta ao Plenário desta Casa, para que tenha a alegria de confirmar

essa designação.

Queremos, junto ao Deputado Célio Moreira, que tem lutado ardorosamente para
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que  o  metrô  chegue  ao  Barreiro  -  e  temos  apoiado  essa  luta  -,  comemorar  a

destinação de recursos para a população carente do Norte de Minas e do semiárido

mineiro. Esses recursos são do povo de Minas, são tributos arrecadados em nosso

Estado. O biscoito que foi comido por uma criança nesta manhã tem imposto que vai

para o governo federal e que tem de voltar para a nossa população. Mas isso não tem

acontecido. Temos passado por nossas estradas e observado nossas cidades. Não

há investimentos. Depois de nove anos de seca, estamos vendo a possibilidade de

voltarem para Minas Gerais os recursos que pertencem ao povo mineiro. Ainda não

chegaram. Foram arrecadados aqui e devem voltar para o povo de Minas Gerais,

para que exerça sua cidadania, para que a população do semiárido, atingida pela

seca,  possa passar  por  este  momento  com dignidade,  com atendimento  de  suas

necessidades  mais  básicas.  Sabemos  que,  neste  momento  de  seca,  as  pessoas

ficam severamente prejudicadas. Imagino que falo aqui em nome de todos os partidos

que venceram as últimas eleições, dos partidos da base do governo do Estado.

São bem-vindos os recursos que a Presidente Dilma destinou para Minas Gerais.

Receberemos muito bem os recursos que ela está enviando, pois serão usados na

duplicação da BR-381 e no andamento de tantas obras que ficaram paradas nestes

nove anos.

O  Deputado  Célio  Moreira  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  quero  encaminhar

favoravelmente à indicação do Sr. Mário Neto Borges para o cargo de Presidente da

Fapemig, visto que ele tem feito um excelente trabalho na Cemig e na universidade

que dirigiu.  É um homem que tem as qualidades e  a “expertise”  necessária para

presidir nossa Fapemig, nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais. Sr. Presidente, somos favoráveis a essa indicação.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvimos do Deputado João Leite uma boa notícia

para Minas Gerais. A Presidente Dilma libera um recurso para o metrô, para a BR-

381, para o processo da mobilidade em Belo Horizonte. Ele disse que a base do

governo não está satisfeita. Pelo contrário, o Governador Anastasia, mais uma vez,

agradece a gentileza da Presidente Dilma ao prometer liberar recursos para o Estado

de Minas para resolver a questão da mobilidade.

Não conseguimos andar nos horários de pico em Belo Horizonte. Tem de ter muita
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paciência  no  trânsito,  principalmente  nos  corredores,  como  Cristiano  Machado,

Antônio Carlos, Contorno, Olegário Maciel, Afonso Pena, Andradas. Tivemos a notícia

de que ela está prometendo liberar os recursos para dar mais mobilidade ao trânsito

da Capital. A novelinha do metrô de Belo Horizonte já está caminhando para 26 anos.

Espero que de fato esse recurso chegue a Belo Horizonte. Coordenei uma Frente

Parlamentar  em  Defesa  do  Metrô  de  Belo  Horizonte  e  da  Região  Metropolitana.

Estivemos no Senado, reunidos com os três Senadores do Estado de Minas Gerais,

com  os  Deputados  Federais,  com  o  Ministro  do  Planejamento  e  o  Ministro  da

Integração - salvo engano, das Cidades. Ali foi comentado. Quero também lembrar da

reunião que tivemos com nosso saudoso Presidente José Alencar. Estivemos em seu

gabinete quando exercia a Presidência. Ele estava empenhado em liberar recursos

para o metrô de Belo Horizonte.

O Presidente Lula esteve no Triângulo Mineiro no início do seu segundo mandato e

disse que sua prioridade seria liberar os recursos para o metrô de Belo Horizonte. A

Presidente Dilma veio a Belo Horizonte e também disse que liberaria a duplicação da

BR-381, conhecida como corredor da morte, onde morrem pessoas todos os dias. O

Prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, incansavelmente, praticamente de dois

em dois dias, reúne-se em Brasília com o Ministério das Cidades, com a Presidente

Dilma e com o Governador. Estava acordada uma parceria entre o governo federal e

a Prefeitura de Belo Horizonte a fim de passar o Anel Rodoviário para a administração

da Prefeitura de Belo Horizonte, que faria um projeto para que ele fosse revitalizado,

recuperado.

Esta  semana,  tivemos  a  notícia  de  que  não  haverá  mais  contratos,  convênios,

porque falta projeto. Não sabemos se o Departamento Nacional de Incompetência no

Trânsito - DNIT - faz maldade com Minas Gerais.  Ficam todos nessa expectativa.

Famílias estão enlutadas. Pessoas morrem todos os dias. Dizem que vão liberar o

recurso. Quando todo o mundo começa a cobrar, dizem que não há projeto. E como

liberam um recurso da ordem de R$3.000.000.000,00, conforme anunciado aqui? A

proposta é endividar mais o Estado de Minas Gerais - é R$1.600.000.000,00 que

ficam sob a responsabilidade do governo do Estado, da Prefeitura de Belo Horizonte

e da Prefeitura de Contagem. Mas quando você chega lá, não há projeto. Como é
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que você libera um recurso, como é que você fala que essa obra vai ficar em tanto, se

não existe projeto? Onde estão os projetos? E o governo tem condições.

É  como  a  questão  das  chuvas  do  início  do  ano.  Algumas  cidades  foram

praticamente  arrasadas.  Quase  80%  foi  destruído.  O  Ministro  veio  aqui  e,  salvo

engano, ficou 5 ou 10 minutos em uma cidade, pegou o helicóptero e foi embora. E

falou que ia liberar os recursos. Quando chega em Brasília, fala que não há projeto.

Então,  ficam  minguando  alguns  recursos,  dando  um  cala  a  boca,  para  que  as

pessoas tenham a impressão de que o dinheiro está sendo liberado.

Mas  veremos  que o  Estado  natal  do  Ministro,  Pernambuco,  recebeu milhões  e

milhões de reais, ao passo que os Estados atingidos - Rio de Janeiro, Minas Gerais -

ainda padecem e carecem da boa vontade, do favor do governo federal.  E Minas

Gerais, pagando juros exorbitantes, não tem a contrapartida do governo federal.

Deputada Luzia Ferreira, V. Exa., que foi Presidente da Câmara, também lutou pelo

metrô de Belo Horizonte. Não acredito que esse recurso será liberado. Logicamente,

o  nosso Governador,  com a sua gentileza,  sempre  agradece à  Presidência.  Todo

recurso é bem-vindo, mas ocorre que ele só fica na promessa. Quantas vezes ela

veio aqui e prometeu a liberação de verba para a duplicação da BR-381 e para a

revitalização  do  Anel  Rodoviário.  Disse,  também,  que  liberaria  não  sei  quantos

milhões para as obras do metrô. Onde está o dinheiro? Até agora, nada.

Certa vez,  travamos uma discussão produtiva com o Deputado Rogério Correia,

cobrando-lhe a reforma da BR-381, que, em suas palavras, seria inaugurada pelo

Presidente  Lula  e  de  cujo  evento  eu  não  deveria  participar  porque  criticava  a

Situação,  ao  que  lhe  respondi  que  estaria  presente  caso  o  Presidente  aqui

comparecesse. Mas o Lula saiu da Presidência, e, até hoje, não inauguraram a obra.

Recebemos  a  notícia,  que  compartilhamos  com  os  nobres  pares,  de  que  a

Presidente Dilma liberará mais de R$3.000.000.000,00 para Minas Gerais, destinados

às obras do metrô, do Anel Rodoviário, da BR-381 e, salvo engano, para o instituto de

pesquisas e cursos técnicos.

Sr. Presidente, estamos cansados de promessas e dessa boa vontade que não é

concretizada. Queremos o dinheiro no caixa do governo, o recurso liberado para que

as obras sejam imediatamente iniciadas. Mas de palavras de promessa dirigidas à
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imprensa, já estamos cansados. Queremos o dinheiro no caixa para que as obras

realmente aconteçam.

O  Deputado  Duilio  de  Castro  -  Sr.  Presidente,  encaminho  favoravelmente  à

indicação  do  Prof.  Mário  Neto  Borges  para  a  Fapemig.  Tive  a  oportunidade  de

participar da Comissão que o sabatinou, conhecendo o seu grande preparo. Mas me

lembro, Sr. Presidente, de algum tempo atrás, quando em nossas escolas havia as

seguintes disciplinas: Técnicas Comerciais, Técnicas Industriais, que incentivavam os

alunos a seguirem o caminho das pesquisas. Precisamos de pesquisas no Brasil e,

infelizmente,  não  recebemos  investimentos  do  governo  federal  para  desenvolver

produtos  e registrar  patentes a fim  de não ficarmos na dependência do  mercado

externo, de outros países, como ocorre. E somos dependentes em todas as áreas,

como na de investimento agrícola e na de saúde. Há falta de pesquisa para acabar

com a seca no Nordeste, o que é importantíssimo para o desenvolvimento do nosso

país.

Queremos que o Brasil faça parte do Primeiro Mundo, saia da condição de país

emergente, garantindo sua economia forte. Caminhamos para ser a 5ª economia do

mundo. Precisamos agregar valores aos nossos produtos, por meio de pesquisas,

obtendo patentes, transformando tudo isso em melhor qualidade de vida para o povo

brasileiro.  Quando ouvimos o anúncio de alguns recursos do governo federal para

investimentos em Minas Gerais, ficamos tristes. Falaram em R$3.000.000.000,00 e,

às vezes, demoram dois, três, quatro, cinco anos para anunciar uma cifra tão alta de

investimentos. Anuncia-se esse investimento, mas, até ele chegar, a distância é muito

grande.  Ficamos  tristes  ao  vermos  falarem  dessa  liberação  de  recursos,  porque

parece que se está fazendo um favor, parece que o dinheiro é muito para um Estado

do  tamanho  de  Minas  Gerais.  Quando  se  fala  em  R$119.000.000,00  para

investimento no Norte do Estado e para acabar com a seca, é muito bom. Mas esse

valor é a ponta do “iceberg”, é o mínimo que pode ser colocado. O que queremos é

aquilo  a  que  Minas  Gerais  tem  direito,  porque  somos  um  ente  da  Federação  e

contribuímos muito para enriquecer o caixa do governo federal, que, infelizmente, não

é distribuído de maneira equilibrada.

Quando se fala em federação, entendemos que deveria haver equilíbrio em termos
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de recursos financeiros, equilíbrio econômico, equilíbrio na distribuição de dinheiro

para  a  área  da  saúde  e  a  da  educação.  Queremos  uma  federação  igualitária.

Queremos que venha para Minas Gerais o que lhe é de direito, a fim de que o Estado

possa restituir ao cidadão o que lhe foi tirado, que são os impostos que vão para o

governo federal. Mas, infelizmente, 70% dos recursos arrecadados ficam lá.

Ao se falar desses recursos que vêm para Minas Gerais, já deveria ser dito que o

dinheiro está em caixa, está à disposição, porque, até isso virar realidade, vai mais

um, dois anos. Muitas vezes, vem o facão da Presidente e corta os investimentos de

Minas  Gerais,  fazendo  com  que  o  Estado  viva  o  que  está  vivendo  hoje:  o

estrangulamento do seu sistema viário. E isso se vê hoje no Brasil, também. Nos

nossos corredores, tanto faz ser Anel Rodoviário quanto ser BR-040 ou 381, porque o

que acontece cada vez mais são pessoas morrendo por falta de investimento. Esse

dinheiro que está chegando é nada perante o que Minas Gerais precisa. O que está

chegando decorre de obrigação do governo federal de investir no Estado de onde o

dinheiro foi tirado. O que queremos é esse dinheiro de volta.

Para vir de Sete Lagoas para Belo Horizonte, costumo falar que não há mais a BR-

040,  mas uma via  expressa que mata  cada vez  mais.  Hoje  a  duplicação  já  não

resolve  o  problema.  Já  nem falamos  em  fazer  a  terceira  pista,  mas a  quarta.  O

automóvel  está  popularizado,  e isso é  importante  porque aquece a  economia.  As

pessoas têm a oportunidade de possuir um veículo. Esse é um direito de todos, mas

se  esqueceram  de  fazer  o  sistema  viário;  esqueceram-se  de  que  tem  de  haver

pesquisa, tem de haver investimento em outro setor. Isso faz com que vivamos essa

situação caótica em Minas Gerais, que não é diferente no Brasil.

Estou falando do investimento em Minas Gerais porque o orçamento da União está

em torno de R$1.500.000.000.000,00. Sendo assim, R$119.000.000,00 é muito pouco

para  que  possamos  resolver  o  problema  da  chuva.  Vai  amenizar,  às  vezes  vai

resolver o problema de determinados setores e em algumas cidades. Contudo, não

vai resolver o problema, porque o investimento teria de ser muito maior. Teria de estar

à altura do que foi tirado do Norte de Minas; teria de estar à altura da contribuição de

Minas. Não se pode levar todo o dinheiro para o Nordeste. Não se pode levar todo o

dinheiro  para  Pernambuco,  esquecendo-se  de  que Minas  Gerais  contribuiu  muito
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mais, porque é muito maior.  O Estado de Minas Gerais é muito grande dentro da

Nação. Em Minas enfrentamos problemas diversos de seca, de estrada, de saúde. O

que precisamos é de dinheiro.  O que precisamos é de investimentos do governo

federal para resolvermos os problemas das cidades. O que vemos aqui são Prefeitos

cada vez mais estrangulados, sem ter para onde correr. É para isso que queremos

chamar a atenção, porque o governo federal gasta, só para manter a máquina, 30%

de tudo que arrecada. Tudo isso para manter a mordomia de Brasília, para manter a

mordomia do  governo federal.  Essa máquina é muito pesada,  infelizmente.  Como

mineiros, queremos que o governo federal crie a agenda de discussão da segurança

pública, para tentar resolver o problema do “crack”, tentar resolver o problema do ir e

vir do cidadão, que está na Constituição. Queremos que seja criada uma agenda para

discutir como resolver os problemas da reforma política, da reforma tributária, cujas

soluções podem levar o país para o Primeiro Mundo. Não temos estradas, não temos

aeroportos,  não  temos  armazéns.  Precisamos  dessa  infraestrutura  para  o  nosso

desenvolvimento. Isso é necessário para o país, e quem tem o poder de trazer essa

agenda para discussão é o governo federal. Infelizmente, vivemos estrangulados.

Em Minas  vemos  o  governo do Estado investindo na Fapemig,  que investe  na

pesquisa, o que levou o nosso Estado a ser  o segundo com o maior número de

patentes registradas. Isso acontece porque investimentos estão sendo feitos, o que

deveria  também  estar  acontecendo  em  todo  país.  Precisamos  de  pesquisas  em

projetos para agregar valores aos produtos, dar oportunidade de alunos estudarem lá

fora. Quem conhece os números da Fapemig sabe que o governo tomou o caminho

certo,  mas não adianta apenas o governo estadual  fazer  a sua parte.  O governo

federal, que detém o maior número de recursos, precisa fazer a sua parte. O governo

precisa criar projetos muito mais avançados, com muito mais recurso financeiro para

que possamos dar oportunidade ao Brasil de sair do Terceiro Mundo, de deixar de ser

país emergente.  E sem pesquisa, com certeza,  não chegaremos a lugar nenhum.

Vamos continuar dependentes de outros países que investem pesado em pesquisas.

Gostaria de chamar a atenção dos Deputados, porque precisamos fazer pressão,

precisamos chamar a atenção do governo federal para que ele cumpra a sua parte da

responsabilidade de criar essas agendas. Uma delas, é o investimento em pesquisa.
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Muito obrigado.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

quero,  neste momento,  cumprimentar  o  Presidente do PCdoB de Itaúna,  o jovem

Pastor Gil Máximo, da Igreja Quadrangular do Bairro de Lourdes, da querida cidade

de Itaúna.

Sr.  Presidente,  encaminhamos  favoravelmente  à  indicação  do  Sr.  Mário  Neto

Borges para a Presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais  -  Fapemig  -,  importante  fundação  de  fomento  à  pesquisa  no  Estado.  A

indicação à Presidência da Fapemig vem em um momento muito importante, porque

o governo federal,  o  governo da Presidenta  Dilma volta-se  cada dia mais  para  o

fomento à pesquisa científica, para a formação de pesquisadores, para o incentivo à

qualificação dos nossos profissionais no mestrado e no doutorado, inclusive abrindo

uma possibilidade para a formação desses jovens doutores e mestres em convênios

internacionais, permitindo que a pesquisa científica brasileira se desenvolva cada dia

mais,  incentivando  e  aumentando  a  produção  científico-tecnológica  no  País.  O

governo federal tem se preocupado - e a Presidenta Dilma também - com o fomento à

indústria brasileira, que está sendo feito em comum acordo com o setor empresarial,

com o setor produtivo e com os trabalhadores e as centrais sindicais.

Há 15 dias,  no Plenário  desta Casa,  a  Federação das Indústrias  do Estado de

Minas  Gerais,  por  intermédio  do  seu  Presidente,  Olavo  Machado,  e  as  centrais

sindicais,  por  iniciativa  do  nosso  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  realizaram  um

importante seminário, um importante debate público, cujo tema foi o grito de alerta

contra a desindustrialização. A Presidenta Dilma está preocupada com esse tema. A

economia brasileira está indo muito bem, mas estamos tendo dificuldades quanto ao

fomento à indústria nacional. E o fomento à indústria nacional passa pelo fomento à

pesquisa  científica,  passa  pelo  fomento  às  fundações  de  pesquisa,  passa  pelo

fomento  aos  institutos  tecnológicos,  aos  Cefets  e  também  à  Rede  Senai  de

aprendizagem técnico-profissionalizante.

A Presidenta Dilma anunciou nesta semana R$1.900.000.000,00 para a formação

profissional  na  Rede  Senai.  Desse  total,  R$260.000.000,00  serão  destinados  ao

programa do Senai de formação tecnológica, com a abertura de seis novos institutos
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de formação profissional em Minas Gerais, com a ampliação da rede móvel do Senai,

para levar a formação profissionalizante ao interior do Estado, e com o incentivo ao

convênio Cetec-Senai, com a participação muito especial da Fapemig. A produção

científica e tecnológica é de fundamental importância. No momento em que estamos

discutindo  o  fomento  à  indústria,  no  momento  em  que  estamos  discutindo  a

importância da retomada da industrialização no País e no Estado de Minas Gerais,

não podemos deixar de falar da Região Metropolitana, do chamado Vetor Oeste da

Região Metropolitana.

O que ele é, Sr. Presidente? É justamente o vetor formado por um polo siderúrgico

importante, que é o polo do Barreiro, de Ibirité. É outro polo importante de Betim, da

indústria  petroquímica,  da  indústria  de  petróleo  e  da  indústria  automobilística.

Contagem, de forma muito especial, é o berço da indústria mineira, que tem o maior

parque  industrial  montado  e  a  maior  diversidade  de  sua  base  econômica,  tem

indústrias fortes de biotecnologia, de química, de alimentos e de perfilados. É um

grande polo industrial.

Retomar  a  pesquisa  científica,  retomar  o  desenvolvimento  da  indústria  nacional

pressupõe, sem dúvida, o fortalecimento do chamado Vetor Oeste. Nesse sentido, Sr.

Presidente, há uma grande debilidade do Vetor Oeste, que é justamente a mobilidade

urbana.  É  o  setor  que  sofre  com a  dificuldade de mobilidade,  com o  trânsito  de

trabalhadores e de carga. Nesse sentido, não podemos deixar de considerar a notícia

de ontem, altamente positiva. Não estamos mais falando de promessas. Um total de

R$2.000.000.000,00 foram liberados para  o  metrô de  Belo Horizonte,  aquele  que

construirá duas novas estações em Contagem, a estação do Parque São João e a

estação do Bernardo Monteiro, que é parte da expansão da Linha 1 do metrô. E,

ainda, há a previsão de ele chegar a Betim após 2014. Esses R$2.000.000.000,00

liberados ontem farão com que se comecem as obras da tão sonhada Linha 2, que é

a linha do Barreiro ao Calafate, uma importante ligação com a região do Barreiro, de

fundamental importância. Ao chegar ao Barreiro, o metrô atenderá, de forma muito

especial, ao Bairro Industrial, em que eu moro, o Industrial-Amazonas, assim como à

região  de  Ibirité.  Foram  R$2.000.000.000,00  liberados,  e,  desse  total,

R$878.000.000,00, Sr.  Presidente, serão financiados pelo maior banco de fomento
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público do mundo, o banco público brasileiro, chamado BNDES.

Essa expansão do metrô  passa,  também,  por  uma parceria  com o  governo do

Estado  de  Minas  Gerais,  do  Governador  Antonio  Augusto  Anastasia,  que  ontem

mesmo  já  anunciou  a  licitação  dos  projetos.  Portanto,  houve  convergência  de

governos. A Presidenta Dilma liberou os recursos de que Minas Gerais precisa, fez

justiça a Minas Gerais e nos fez esquecer também o período tenebroso em que um

Presidente  da  República  não  liberou  um  centavo  para  Minas  Gerais,  muito  pelo

contrário. Esse Presidente da República, cujo nome nem gostamos de dizer, em vez

de liberar dinheiro para Minas Gerais, bloqueava-o na conta, porque o Itamar Franco

era o Governador deste Estado. Esse passado é passado; não fazemos política pelo

retrovisor. A Presidenta Dilma, com o Governador Anastasia, está trabalhando em prol

de Minas Gerais. O Governador anunciou que fará a licitação da obra. A parceria

também envolve a Prefeitura de Belo Horizonte, o grande Marcio Lacerda, Prefeito

que mais  obras  fez em Belo  Horizonte  nos últimos 50 anos,  porque governa em

convergência com o governo federal e com o governo do Estado. Também contamos

com a parceria da Prefeitura de Contagem, que deu dinheiro para que a obra do

metrô seja realizada.

Sr.  Presidente,  investir  em  pesquisa  é  investir  em  infraestrutura,  é  investir  em

mobilidade urbana,  é investir  na Fapemig. Nesse sentido,  estamos encaminhando

favoravelmente à aprovação do nome do Sr.  Mário Neto Borges, pois  a pesquisa

científica é fundamental e, para ela existir, é necessário haver fomento à indústria e

investimentos  em Contagem,  Betim,  Barreiro  e  Igarapé.  Para  isso,  o  Governador

Anastasia, a Presidenta Dilma, o Prefeito Marcio Lacerda e a Prefeita Marília Campos

estão trabalhando. É isso que o povo quer ver: os governos trabalhando e trazendo

resultados, e não só reclamando. Por isso somos favoráveis à aprovação do nome do

Sr. Mário Neto Borges para Presidente da Fapemig.

O  Deputado  Elismar  Prado*  -  Sr.  Presidente,  também  gostaria  de  encaminhar

favoravelmente  à  indicação  do  Sr.  Mário  Neto  Borges  para  a  Presidência  da

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig.

Essa  discussão  tem  tudo  a  ver  com  os  investimentos  que  a  Presidenta  Dilma

anunciou recentemente, pois,  afinal de contas, a missão principal da Fapemig é a
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indução  e  fomento  à  pesquisa  e  inovação  científica  e  tecnológica  para  o

desenvolvimento do Estado de Minas Gerais,  que não é uma ilha,  como não o é

nenhum outro Estado ou Município. É necessário haver as parcerias. Na verdade, se

fizermos uma análise histórica, observaremos que nunca houve tantas transferências

da União para os Estados e Municípios como agora, com o governo da Presidenta

Dilma, e nos oito anos de governo do Presidente Lula. É claro que discutimos o pacto

federativo e a renegociação da dívida, que são muito importantes, e apoiamos essa

iniciativa também, mas não podemos nos omitir nem ser ingratos no sentido de não

reconhecer tudo o que tem sido feito no governo da Presidenta Dilma e o que foi feito

no governo do Presidente Lula.

Queria reconhecer e comemorar o anúncio feito pela Presidenta de investimento

total de R$32.000.000.000,00 para todo o País e de R$3.100.000.000,00 para obras

de mobilidade em Minas. Os investimentos em Minas, desse total, correspondem a

36,4%. Quero falar aqui também no Deputado Federal Weliton Prado, Presidente da

Frente  Nacional  dos  Sistemas  Metroviário  e  Ferroviário  do  País,  que  realizou

inúmeras  reuniões  em  Brasília,  no  Ministério  das  Cidades,  para  discutir  esses

investimentos  e  os  projetos  de  ampliação  do  metrô  em  Belo  Horizonte.  Também

continuamos na luta por essa expansão e pela viabilidade dos projetos para Betim e

Contagem.

Então, quero comemorar aqui os investimentos anunciados pela Presidenta Dilma,

que  estão  na  mesma  direção  dos  investimentos  em  pesquisa,  relacionados  ao

trabalho  da  Fapemig.  Houve  também  o  anúncio  de  investimentos  da  ordem  de

R$260.000.000,00  em  Minas  Gerais  para  o  Pronatec  relativo  aos  Centros  de

Inovação Tecnológica. Na verdade, recordo-me dos anos do movimento estudantil.

Sou oriundo da União Nacional dos Estudantes – UNE -, e nossa luta naquela época

era  para  a  retomada  do  investimento  do  governo  federal  no  ensino  técnico.

Infelizmente,  o  Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  assinou  um  decreto  que

acabou com o ensino tecnológico no Brasil. O sistema foi destruído, e agora, graças a

Deus,  com a  revogação desse decreto  pelo  ex-Presidente  Lula,  o Brasil  voltou a

investir no ensino profissional, já que precisamos qualificar a mão de obra. Já existem

várias escolas técnicas em todo o Brasil - mais de 200. Em Minas, já são 12, e agora
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vêm  mais  3,  ou  seja,  elas  estão  sendo ampliadas  e  oferecendo  oportunidades  a

nossa juventude.

Só para citar um exemplo do Triângulo, além do Pronatec e das escolas técnicas,

temos a expansão universitária. Antes do Presidente Lula, há 25 anos, não se investia

um centavo na expansão do ensino superior  no Brasil,  e hoje temos centenas de

extensões,  apenas  na  região  do  Triângulo.  Já  inauguramos  a  extensão  da

Universidade  Federal  de  Uberlândia  em  Monte  Carmelo  -  já  está  funcionando  -,

Ituiutaba  e  Patos  de  Minas  -  já  está  aprovado.  Há  uma discussão  para  fazer  a

extensão até Araguari.  Essas extensões universitárias ocorrem em todo o Estado,

interiorizando o acesso ao ensino superior, dando mais oportunidades a milhares e

milhares de estudantes. A Presidenta Dilma anunciou R$119.000.000,00 de recursos

federais para o combate à seca em Minas. Quero comemorar esses investimentos

porque  existem  regiões  em  Minas  que  sofrem  muito  com  a  seca.  Gostaria  de

perguntar  quanto  o  ex-Presidente  Fernando Henrique Cardoso investiu  em Minas

Gerais nos seus oito anos de governo. Será que alguém sabe dizer isso? Mesmo que

não  queiram,  vamos  continuar  tratando  todos  os  Estados  e  Municípios  sem

discriminação,  sem  preconceito,  porque,  na  verdade,  essa  não  é  uma  questão

partidária ou política, é uma questão de interesse público. É assim que se faz política

de Estado, e não de governo.

As transferências federais se ampliaram muito, mas queremos muito mais porque

há muitos problemas em Minas. Nestes últimos anos tiramos 28 milhões de pessoas

da pobreza extrema. Quase 40 milhões de pessoas ingressaram na classe média,

mas ainda há 16 milhões de miseráveis em Minas Gerais. Há muito que fazer. Acho

que a discussão da dívida do Estado é legítima, mas não podemos tratá-la no viés da

disputa político partidária. Se não há educação em Minas, é culpa do governo federal;

se não há saúde, é culpa do governo federal; se não há segurança pública, é culpa

do governo federal. Isso é tapar o sol com a peneira e não reconhecer tudo que tem

sido feito  em Minas Gerais  com os programas de transferência de renda como o

Minha Casa, Minha Vida, Caminhos da Escola e outros. Quando fui Deputado Federal

investimos mais de R$10.000.000.000,00. Centenas de cidades receberam recursos

para ampliar sua frota de transporte escolar garantindo-se o acesso de estudantes à
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escola.  Recordo-me  também  dos  investimentos  no  Pró-Infância,  construção  de

creches, ampliação do acesso ao ensino infantil em todo o Estado de Minas Gerais.

Deputado Rogério Correia, V. Exa. se lembra muito bem de como o governo do ex-

Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  recebia  os  Prefeitos  que  chegavam  em

marcha em Brasília. Recebia com bombas de gás lacrimogêneo e cachorros. V. Exa.

viu  também  como  o  Presidente  Lula  recebeu  os  Prefeitos  em  suas  marchas  a

Brasília. A Presidenta Dilma também os recebe com respeito e dignidade, sentando-

se à mesa, discutindo e recebendo as reivindicações. Muitas delas foram acatadas, e

muitas estão em discussão. É legítimo que os Prefeitos reclamem. Os Municípios

assumem muitas atribuições do Estado e da União, por isso as reivindicações são

legítimas. Nós tratamos os Prefeitos com respeito e negociamos com eles.

Por fim, se a dívida do Estado de Minas Gerais triplicou, que sentido tem falar em

choque de gestão e déficit  zero? O próprio Governador  Azeredo,  em 1997,  fez a

negociação  com  o  governo  do  PSDB,  Fernando  Henrique  Cardoso,  e  foi  a

negociação mais desastrosa da história de Minas, levou a dívida a triplicar. Então o

choque de gestão e o déficit zero foram uma falácia, uma mentira. Precisamos tratar

isso de outra forma e discutir os juros que o Estado paga à Cemig. A dívida com a

Cemig já passou de R$5.000.000.000,00, a conta mais cara do Brasil.  O imposto

mais caro do Brasil é o da Cemig. É preciso discutir as questões em casa também.

Precisamos fazer o dever de casa e discutir a perversidade do governo com relação

aos impostos de Minas Gerais que sacrificam a vida do nosso povo.

Enfim, falando de investimento em tecnologia e inovação, votamos favoravelmente

à indicação do nome do Sr. Mário Neto Borges ao cargo de Presidente da Fapemig,

que é a nossa Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Era isso,

Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o

que nos traz aqui é a discussão da indicação do Sr. Mário Neto Borges para o cargo

de  Presidente  da  Fapemig.  Já  está  acertado  que  a  sua  indicação  terá  quase

unanimidade, mas com muita responsabilidade, até porque isso tem influência direta

na pesquisa e porque, em Minas Gerais, estamos andando para trás, haja vista que o

governo determinou a volta das salas multisseriadas no Estado. V. Exa. já foi Prefeito
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e sabe o que estou dizendo. Meninos de 6 anos ficarão juntos a meninos de 10 anos,

na mesma sala de aula, separados apenas por filas. A professora dará aula para cada

turma, por filas. Tenho quase a certeza de que o Governador Prof. Antonio Anastasia

está sendo enganado pela Secretaria de Educação, porque não pode aceitar isso nos

tempos de hoje. A responsabilidade do Mário, ao assumir a Fapemig, deve ser cuidar

exatamente dessa questão. Como ele poderá fazer pesquisas, se os nossos alunos

não têm condições de estudar nem de aprender? Salas multisseriadas é coisa do

passado, de 30, 40, 50 anos atrás, era bastante normal para o ensino da época.

Naquela época, o menino que saía do 4º ano tinha um aprendizado melhor que o

menino que hoje completa o ensino fundamental.  Não sei  que técnica era usada,

apenas que as matérias ensinadas eram as mais básicas. Hoje eles inventaram um

monte de coisas que ninguém sabe para que servem, já que não trazem nenhum

benefício aos alunos. As salas multisseriadas é um problema que precisa ser revisto

pelo governo.

O  Sr.  Antônio  Braz,  professor  de  Filosofia  e  Sociologia  da  Escola  Estadual

Imaculada Conceição, de Pedro Leopoldo, está pedindo providências da Comissão

de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

sobre a questão das salas de aula de 30m², apenas, que não comportam os alunos e

ainda  serão  multisseriadas.  Não  sei  o  que  está  acontecendo.  Às  vezes  fico  me

perguntando  o  que  está  acontecendo  em  Minas  Gerais.  Talvez  isso  se  deva  à

omissão e à submissão excessiva desta Casa ou ao momento que vivemos, em que

não se pode falar nem questionar nada. A Comissão de Educação não pode reunir-se

nem fazer audiência pública para discutir salas multisseriadas ou mesmo o fim do

Centro Estadual de Educação Continuada - Cesec. No entanto, são as discussões

internas que fazemos aqui que dão ao governo a sensação do que está acontecendo.

O governo fica vendendo a ideia de que está havendo investimento em segurança

pública, mas, contrariamente, estou propondo uma discussão sobre a desintegração

das  polícias  de  Minas  Gerais.  Digo  isso  porque  integração é  só  balela,  é  só  na

conversa, não existe. Agora a ousadia chega a tanto, que eles estão assaltando, em

plena luz do dia, um “shopping” no centro de Belo Horizonte. E ninguém é preso,

ninguém é perseguido, nem nada, porque não há segurança. Então, quando esse
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rapaz vai assumir a Fapemig, ele entra num momento de grandes dificuldades. Isso

porque a pesquisa passa por segurança pública, educação, melhores condições de

vida da sociedade, para podermos investir na pesquisa. Então, esse nome entra com

muita responsabilidade. Esperamos que ele faça a diferença. E há espaço.  Estou

vendo aqui muita gente cobrando, dizendo que a Presidente não investe em Minas

Gerais. E não vai investir mesmo, não, pois Minas Gerais não tem problemas. Qual

problema tem Minas Gerais? Não temos problema de transporte, não temos problema

com segurança pública, não temos problema com a saúde. Aqui está tudo beleza,

aqui é o paraíso, então ela vai investir em outros lugares. Quando ela diz que vai

liberar recursos do PAC, não há nenhum projeto para o metrô de Belo Horizonte.

Ainda estão pensando em licitar. Como se faz um projeto de metrô subterrâneo em

Belo Horizonte se nem o projeto de prospecção do solo existe? Ele não existe, ainda

estão programando. Então, não se pode cobrar esses investimentos. Espero que o

Mário,  na  Fapemig,  cobre  esses  investimentos;  espero  que  ele  possa  fazer

investimentos, porque há recursos. No Orçamento, 1% é direcionado para a Fapemig,

para a pesquisa.

Então,  esperamos  que  ele  seja  indicado,  que  ele  tenha  toda  a  sorte  e  faça  a

diferença.  Estamos  com  muita  expectativa  de  que  ele  consiga  fazer  o  com  que

sonhamos: fazer Minas voltar a ter educação, pesquisa e mais desenvolvimento na

área tecnológica.

2ª Fase

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Esgotado o prazo destinado à 1ª Fase,

a Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da

matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

2.601/2011 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada em que solicita a
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inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 2.856/2012 seja

apreciado em segundo lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 20.846, que dispõe

sobre a declaração de Áreas de Vulnerabilidade Ambiental e dá outras providências. 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".  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia*  -  Sr.  Presidente,  pedi  para encaminhar  o veto.  O

projeto dispõe sobre a declaração de áreas de vulnerabilidade ambiental e dá outras

providências  sobre  a  questão  ambiental.  Contaremos  com  representantes  dos

diversos conselhos,  tanto do IEF quanto  do Ibama, da Copasa e das Secretarias

Municipais  de  Meio  Ambiente  de  Ibirité,  Nova  Lima  e  Belo  Horizonte.  Haverá  a

representação de diversos setores do Estado, e não apenas da área ambiental, mas

também da Copasa e de outras empresas interessadas no assunto.

Fiz questão de relacionar a discussão desse veto com um estudo que realizamos

sobre investimentos já feitos pelo governo federal em Minas Gerais - até porque se

suscita muito essa discussão para sabermos se há ou não investimentos. Primeiro,

fizemos  uma  indagação:  houve  investimento  em  Minas  Gerais  quando  o  PSDB

governava  o  Brasil?  A  resposta  é  simples:  não  houve  praticamente  nenhum

investimento.  Havia  uma  inimizade  pessoal  e  político-administrativa  entre  o

Governador Itamar Franco e o Presidente Fernando Henrique. Nessas áreas relativas

ao veto que discutimos, o ex-Presidente Fernando Henrique simplesmente não fez

investimentos,  então não houve investimentos em Minas Gerais.  E  os  Deputados

ficaram acostumados a isso, acreditaram que sempre seria assim. Com o advento

dos  governos  do  Presidente  Lula  e  da  Presidente  Dilma,  ocorreu  o  contrário:  o

investimento feito na área ambiental, que discutimos agora nesse veto, é colossal.

Fizemos um pequeno levantamento apenas para que os Deputados e Deputadas, ao
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votarem esse veto, saibam, de fato, quais investimentos foram feitos.

Deputado Délio Malheiros, para que se tenha uma ideia, o investimento feito de

2007  a  2010  pelo  governo  federal  em  Minas  Gerais  foi  na  ordem  de

R$4.700.000.000,00,  apenas  no  que  diz  respeito  a  infraestrutura  logística,  como

estradas. Foram investidos pelo governo federal R$4.700.195.500,00 no período de

2007  a  2010,  em  Minas  Gerais.  No  Aeroporto  de  Confins  foram  investidos

R$600.000,00 e,  em rodovias,  como a  BR-040,  foram investidos R$2.600.000,00.

Essas  obras  estão  concluídas.  Na  BR-146,  entre  Patos  de  Minas  e  Araxá,  em

pavimentação, foram investidos R$6.900.000,00; na BR-251, R$3.400.000,00; na BR-

364, R$8.300.000,00; no anel de Uberlândia, R$7.200.000,00; na duplicação do trevo

de Curvelo e Sete Lagoas,  R$22.000.000,00;  e,  na BR-135,  que vai  para Montes

Claros,  R$80.900.000,00.  Os  Deputados  que  não  estiverem  acostumados  a

investimentos do governo federal em Minas Gerais podem acessar www.brasil.gov.br.,

que  verão  toda  a  aplicação  de  recursos  neste  Estado.  Somente  na  área  de

infraestrutura,  de  2007  a  2010,  em  estrutura  logística,  foram  investidos

R$4.719.000.000,00.

Deputado  Délio  Malheiros,  na  área  dos  Territórios  da  Cidadania,  que  ajudei  a

coordenar  quando  estive  no  MDA,  foram  aplicados  R$2.600.000.000,00.  Esses

Territórios  da  Cidadania  estão  nas  áreas  mais  pobres  do  Estado,  como Vale  do

Mucuri, que tem três, Vale do Jequitinhonha, que tem um, Norte de Minas, que tem

dois,  e  o  sertão  de  Minas  Gerais,  que  tem  um.  Ao  todo  são  oito  Territórios  da

Cidadania.

Nessa semana, a Presidente Dilma anunciou que já alocou recursos para o nosso

Estado. Ontem o Governador esteve lá exatamente para comemorar isso. O governo

federal  investiu  mais  R$2.500.000.000,00  nesta  semana  para  o  metrô  e  mais

R$1.100.000.000,00 para Belo Horizonte e Contagem, e ainda para particular  e o

Estado. Esse recurso já foi empenhado, alocado pela Presidente Dilma. Sei que a

base do Aécio Neves não gosta dessa notícia, pois quer que seja quanto pior, melhor.

Sr. Presidente, esses dados foram expostos claramente. Quando discutimos o veto

referente à Proposição de Lei nº 20.846, assistimos a isso.

Basta falar a verdade, que o dinheiro está vindo para Minas, que a base do Aécio,
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os aecistas, aqueles que acham que quanto pior, melhor, ficam nervosos. Para a base

do Aécio, se não vier o metrô, melhor, porque, em 2014, o Aécio poderia fazer, em

tese, um discurso para dizer que as coisas não aconteceram. Acho que não deveria

ser assim. A oposição que torce para o quanto pior, melhor não é uma boa oposição.

Por exemplo, quando o Prof. Anastasia anuncia coisas boas, evidentemente, falo aqui

na Assembleia: que bom que o Governador Anastasia está anunciando. O problema é

que não vejo anúncios. A própria base do governo não vem aqui dizer o que fez. A

única coisa que ela faz é reclamar que a Dilma não fez, porque não sabe o que o

Anastasia fez. A base do governo Aécio é uma base choraminguenta, que reclama do

que está sendo feito. Quero dizer para a base do Aécio que não tenha essa postura

de tanto rancor, achando que quanto pior, melhor, porque assim não vai ganhar as

eleições de 2014. A Dilma está aplicando recursos. Agora vai ser metrô, depois, o

Anel Rodoviário. O Deputado Fred Costa está numa luta importante para trazer essas

verbas.  É assim  que se  faz.  Não tem que ficar  dizendo que o dinheiro  não virá,

chorando como ave agourenta para que Minas Gerais fique na mesma situação em

que ficou na época de Fernando Henrique, quando o dinheiro realmente não vinha

para cá. Naquela época, a única coisa que o Fernando Henrique Cardoso fazia era

brigar com Itamar Franco e com o fiscal de Minas. Agora, não, tem outra relação. O

Prof.  Anastasia  foi  lá  ontem,  agradeceu  à  Dilma.  Ontem  foi  anunciado  um

investimento  importante  do  Pronatec.  Serão  destinados  R$360.000.000,00  mais

R$119.000.000,00 para a seca, tudo anunciado ontem, na presença do governo do

Estado.  A  Dilma  chama  uma  parceria,  como  está  fazendo  com  todo  o  Brasil,

mostrando que o Brasil é viável e precisa desenvolver-se economicamente. Esse é o

caminho para que possamos construir uma Minas Gerais e um Brasil melhores. Hoje,

tirei  o  dia  para  parabenizar  o  governo  federal  e  comemorar  essas  conquistas

importantes.

Sr. Presidente, quando fazemos críticas, temos de estar embasados nos números.

Trouxe todo esse balanço do governo federal, obra por obra. Só de rodovias, de 2007

a 2010, foram gastos R$4.719.500.000,00: obras já concluídas. Por isso o Lula e a

Presidenta  Dilma são tão bem aceitos  aqui.  Depois,  quero fazer  um balanço das

obras  estruturantes  do  governo  do  Estado.  A  base  do  governo  deveria  estar
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preocupada com isso também. As obras estruturantes estão sendo aplicadas? Os

Prefeitos  me dizem: “Deputado Rogério Correia,  o único projeto que funciona em

Minas é o Minas sem Governo.”  Fui ver  se os  Prefeitos  tinham razão.  Peguei  os

projetos estruturadores, do balanço trimestral, viu Deputado Antônio Júlio, e constatei

que  dos  R$11.680.000.000,00  de  crédito  inicial  previstos,  o  governo  conseguiu

empregar  no  trimestre  apenas  R$1.800.000.000,00.  Era  para  ter  conseguido

R$2.900.000.000,00. Vou enumerar item por item em que o governo não consegue

gastar o seu recurso, mas só para o povo do Jequitinhonha saber. Estavam previstos

para o desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha R$3.705.000,00, mas o governo do

Estado só investiu  R$2.080.000,00.  Por  isso é que os Prefeitos  do  Jequitinhonha

estão  insatisfeitos.  Estavam  previstos  para  o  Programa  Saúde  em  Casa

R$109.510.000,00, mas só foram investidos R$15.000.000,00. Tenho dado por dado

dos projetos estruturantes. O governo de Minas não está andando. A base aecista

tenta dizer que isso é culpa do governo da Dilma. Mas o governo Anastasia está

paralisado porque só pensa em Aécio 2014, só torce para que as coisas deem errado,

trabalha para dar errado. Vamos parar com isso, vamos trabalhar para Minas Gerais

crescer, vamos comemorar os investimentos da Presidenta Dilma, vamos trabalhar

juntos para Minas e parar de ser ave agourenta. Isso é muito ruim para o Estado de

Minas Gerais. Chega! Já passou o tempo de Fernando Henrique, em que ele brigava

com o Itamar Franco. Agora, não. Vamos trabalhar em parceria, ajudar o governo de

Minas.  É isso que a Presidenta quer e é o que estamos dispostos a fazer.  Muito

obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  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  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto.  A Presidência dará início ao processo de votação e, para tanto,

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o

veto aos arts. 6º, 7º e 8º da proposição.

- Registram seus votos os Deputados e a Deputada :

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Júlio - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique -
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Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves

- Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Carlos Miranda -

Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso

- Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda.

O Deputado Lafayette de Andrada – Sr. Presidente, solicito-lhe que registre o meu

voto “sim”, que não constou no painel.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 38 Deputados. Votaram “não” 6

Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de

Lei nº 20.846. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 20.913, que dispõe

sobre a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura vegetal

ou animal de uso culinário e dá outras providências. A Comissão Especial perdeu

prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Duarte Bechir

opinou pela manutenção do veto.  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. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  serei  breve no encaminhamento

desse veto. Como anunciei, a Oposição não está fazendo obstrução, ajudamos na

aprovação do primeiro veto. Sem a presença da Oposição, a dificuldade de quórum

seria maior. Peço aos companheiros que permaneçam no Plenário a fim de votarmos

o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 20.913, que dispõe sobre a política estadual de

coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura vegetal ou animal de uso culinário

e dá outras providências. A nossa posição é contrária ao veto e tem muito a ver com o

que  já  vínhamos  discutindo  em relação  ao veto  anterior.  Nesse  caso,  a  questão

ambiental também se coloca de forma taxativa, pois se trata da coleta de tratamento

e reciclagem de óleo de gordura vegetal e animal e, portanto, é um projeto de lei que,

no nosso entender, tem uma importância muito grande.
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Inclusive, Sr. Presidente, na discussão do veto anterior, falei que falta ao governo -

tem faltado este  ano -  condições para  a implantação de seus programas.  O que

temos sentido é que o Estado anda parado, que a aplicação de recursos do governo

estadual em Minas Gerais, sim, tem sido muito pequena. Os Prefeitos têm reclamado,

em relação a assuntos como coleta de  lixo,  que não há recursos do governo do

Estado que cheguem aos Municípios. Essa reclamação é grande. Fiz um apanhado

dos  projetos  estruturantes  do  governo do Estado  para  saber  se  há  aplicação  de

recursos. Reclamam muito que o governo federal não os está aplicando, e demonstrei

que está.  Só hoje,  a Dilma anunciou R$2.500.000.000,00;  de 2007 a 2010 foram

R$4.700.000.000,00.  Procurei  saber  sobre  o  governo do Estado.  Seus  programas

estruturantes têm sido aplicados,  têm chegado aos Municípios? Não,  infelizmente,

não.  Dos  R$11.680.000.000,00  previstos  para  os  projetos  estruturantes  do

Orçamento, chegaram aos Municípios, em aplicação, apenas R$1.800.000.000,00. O

razoável  é  que  se  chegassem  agora  em  torno  de  R$3.000.000.000,00,  25%  do

trimestre, especialmente para as áreas sociais, que são as de situação mais difícil.

Deputado Antônio Júlio, para se ter uma ideia, vejamos o caso da Copa do Mundo.

A previsão é a aplicação de R$320.519.000,00. Sabe quanto chegou de aplicação

desse projeto estruturante? Apenas R$1.419.892,83 no trimestre. Ou seja, o governo

não aplicou a parte dele na Copa do Mundo. E ainda reclamam da Dilma, dizem que

ela não aplica recursos. O governo do Estado não aplicou os seus recursos. Citei

esse projeto da Copa do Mundo, mas posso citar outros. Vou citar o Cultivar, Nutrir e

Educar.  O que lhe está previsto são apenas R$150.650.000,00.  Sabem o que foi

aplicado? R$10.193.879,00. Por isso, quando chegamos aos Municípios, os Prefeitos

reclamam que a Emater não está funcionando, que faltam recursos até para colocar

gasolina nos carros da Emater. Conversem com o Prefeito de vocês. Não é somente

Prefeito do PT, do PMDB, da chamada Oposição, do Minas sem Censura: todos os

Prefeitos reclamam. Os projetos estruturantes não estão recebendo investimento do

governo do Estado.  E vejam um projeto da  educação,  o Educação para Crescer.

Nesse foi aplicado mais. Parabéns, pois a Secretária de Educação aplicou mais: de

R$5.076.000,00, já foram aplicados R$1.121.000,00. Essa é uma aplicação razoável,

é preciso reconhecer, mas já no caso do Infraestrutura de Defesa Social, que tem
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recebido  tantas  críticas,  não.  É  bom  dar  exemplos:  Defesa  Social:  de

R$1.031.429,00, foram aplicados R$199.000,00, ou seja, está muito aquém do índice

necessário,  e  é  um  programa  estruturante.  Há  uma  preocupação  imensa  da

população quanto à defesa social. E assim vai. Já citei vários; agora, o Pré-Escola:

dos  R$317.000.000,00,  apenas  R$31.000,00  foram  aplicados  até  agora.  No

Saneamento  para  Todos  eram  R$109.000.000,00,  e  apenas  R$15.000,00  foram

aplicados;  no  Saúde  em  Casa  eram  R$142.000.000,00,  e  foram  aplicados

R$18.000,00. O governo faz muita propaganda do projeto Travessia, então vamos a

ele:  dos  R$45.770.000,00,  foram  aplicados  R$1.342,00  num  programa que  é  tão

comemorado na televisão.

Sr. Presidente, Deputado Luiz Carlos, na verdade o Estado de Minas Gerais não

está  fazendo  a aplicação dos  seus  recursos e  fica  reclamando que a  Dilma não

investe.  Ele  próprio  não  investe  seus  recursos  nos  programas  estruturantes  aqui

aprovados por ele mesmo e colocados como peça fundamental.

Sr.  Presidente,  termino  dizendo  que  estive  na  assembleia  do  Sind-UTE,  em

Tiradentes. Os professores estavam lá com esse prato vazio, que virou símbolo deles.

Gostaria que a Assembleia tivesse mostrado isso. A educação mineira tem fome de

piso  salarial  e  carreira  de  qualidade.  O  prato  vazio  tornou-se  o  símbolo  dos

professores. Eles batem o prato na assembleia para demonstrar que têm fome. Não

podemos alimentar os professores com alimentação escolar.  Além disso,  há salas

multisseriadas, onde eles têm de ensinar bê com a, bá; bê com e, bé; seno sobre

cosseno, tangente. Ela vai de uma turma para outra, coitada. E os professores estão

lá. A educação mineira tem fome. Além da fome literal, o impedimento de poderem

alimentar-se.  As  professoras  escolheram  um  prato  para  ser  o  instrumento  de

campanha deste ano, para que o governo lhes dê atenção. Mas a perseguição às

professoras continua. Elas têm mais de bater prato vazio, porque a educação tem

fome.

Não  há  investimento  do  governo  nos  seus  próprios  programas  estruturantes.

Presidente, concluindo, não é correto que o governo do Prof. Anastasia se mire nas

críticas ao governo da Presidente Dilma para justificar o seu fracasso. Quando se

começa a governar um Município, um Estado ou a União, o Prefeito, o Governador e
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o Presidente têm alguns meses para se adaptar. Por exemplo, a população de um

Município dá ao Prefeito 100 ou 180 dias para que ele faça um balanço e comece a

governar. O governo do PSDB, do Anastasia e do Aécio, está governando há 10 anos.

É muito tempo, para agora dizerem que não governam por causa da Dilma e do Lula.

Depois de 10 anos, isso não cola mais. Damos tolerância de 100 ou 180 dias, pois o

Prefeito está começando a arrumar a casa, mas, depois de 12 anos, alguém acredita

que não se consegue governar por causa do governo federal ou por causa da dívida?

A dívida foi feita pelo próprio PSDB e vem sendo paga. Todo ano é a mesma coisa.

Como se justifica que os programas estruturantes não estejam recebendo recursos?

O governo nos deve essa resposta, em vez de ficar o dia inteiro tentando justificar

que  os  problemas  são  da  Dilma.  O  povo  brasileiro  sabe  que  os  problemas  da

Presidente  não  existem,  porque  o  governo federal  está  funcionando,  tanto  que a

Dilma está subindo que nem foguete nas pesquisas. Por que a Dilma sobe que nem

foguete, e apenas o governo de Minas acha que ela está mal? O governo de Minas

faz parte dos 5% que o consideram ruim ou péssimo, não o povo de Minas, que dá à

Dilma aceitação estrondosa.

Recomendo ao Prof.  Anastasia que comece a governar, em vez de fazer  o que

determina o Senador Aécio Neves: torcer para dar errado. O Aécio trabalha para dar

errado, para ter discurso. Isso não é bom para Minas. Diria até que não é bom nem

para o Senador Aécio Neves trabalhar para Minas dar errado. O fundamental é que

dê certo, que o governo de Minas faça boa parceria para ser bem reconhecido. O

Anastasia está caindo nas pesquisas por causa disso. A medida que diz que Minas

está mal por causa do governo federal, realça que Minas está mal. E, quando o povo

começa a desconfiar  e a saber  que o Estado vai  mal,  quem cai  na pesquisa é o

Anastasia.  Daria  um conselho ao Prof.  Anastasia  para  ser  governo e esquecer  o

projeto Aécio para 2014. Está muito cedo para Minas virar comitê do Aécio. Vamos

fazer, governar Minas, Governador. A gente ajuda. Vamos ajudar com o veto, para

que  as  coisas  andem  na  Assembleia.  Mas  é  preciso  que  o  Governador  queira

governar, e não fazer o que o Aécio quer, ou seja, impedir que se governe. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Júlio em que
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solicita a votação destacada do veto ao “caput” e ao § 1º do art. 46-D a que se refere

o art. 6º da proposição. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o

inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Hely Tarqüínio em que solicita a votação destacada do veto aos §§ 2º e 3° do art. 46-

D a que se refere o art. 6º da proposição. A Presidência defere o requerimento, de

conformidade com  o  inciso  XVII  do  art.  232 do Regimento  Interno.  Vem à Mesa

requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita a votação destacada do

veto ao art.  46-F a que se refere o art.  6º  da proposição. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Vem  à Mesa  requerimento  do  Deputado  Lafayette  de  Andrada em que solicita  a

votação  destacada  do  veto  aos  arts.  46-G e  46-H a  que  se  refere  o  art.  6º  da

proposição. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII

do art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette

de Andrada em que solicita a votação em bloco dos destaques apresentados ao veto.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  A

Presidência dará início ao processo de votação; para tanto, solicita às Deputadas e

aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto aos arts. 4º, 5º, 6º e

7º da proposição, salvo destaques.

- Registram seus votos os Deputados e a Deputada :

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Júlio - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique -

Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves

- Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira -

Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira
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- Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 42 Deputados. Votaram “não” 5

Deputados.  Está  mantido  o  veto aos  arts.  4º,  5º,  6º  e  7º  da  proposição,  salvo

destaques. Oficie-se ao Governador do Estado. Em votação, o veto ao “caput” e aos

§§ 1º, 2º e 3º do art. 46-D e aos arts. 46-F, 46-G e 46-H a que ser refere o art. 6º da

Proposição de Lei nº 20.913.

- Registram seus votos os Deputados e a Deputada:

Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão -

Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Duarte

Bechir  -  Duilio  de Castro -  Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Glaycon Franco -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Carlos Miranda -

Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso

- Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, não consegui votar. Meu voto é

"não".

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 5 Deputados. Votaram “não” 39

Deputados. Está rejeitado o veto ao “caput” e aos §§ 1º, 2º e 3º do art. 46-D e aos

arts. 46-F, 46-G e 46-H a que ser refere o art. 6º da proposição. À promulgação. Está,

portanto,  mantido,  em turno único,  o Veto Parcial  à Proposição de Lei  nº  20.913,

exceto o veto ao “caput” e aos §§ 1º, 2º e 3° do ar t. 46-D e aos arts. 46-F, 46-G e 46-

H a que se refere o art. 6º da referida proposição

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 353/2011, do Deputado Fred Costa, que

torna obrigatória  a identificação de crianças e adolescentes nos  estabelecimentos

hoteleiros.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que  apresenta.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do
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projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão do Trabalho, com as Emendas nºs

1 e 2, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as

aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovadas.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 353/2011 na forma do Substitutivo nº 1 com

as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão do Trabalho.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.523/2011, do Deputado Zé Maia, que

dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Delfinópolis o trecho que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do  projeto.  As  Comissões  de  Transporte  e  de  Fiscalização

Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.601/2011, do Tribunal de Contas, que

modifica a Lei nº 13.770, de 6/12/2000, que altera o Plano de Carreira dos Servidores

Efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 6,

que  apresenta.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta,  ficando  prejudicadas  as

Emendas de nºs 1 a 6,  da Comissão de Administração Pública. Em discussão,  o

projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos mais uma vez

votando o  plano de modificação de carreira do Tribunal  de Contas  do  Estado de

Minas  Gerais,  que  precisa  mostrar  para  a  sociedade  de  Minas  para  que  existe,

porque  o  Tribunal  passou  também  a  ter  função  política;  perseguição  política;

adversários do governo têm tratamento diferenciado no TCE, o que é muito grave e

precisamos combater isso de todas as formas. Em vez de combatermos a ineficiência

do Tribunal do “faz de conta”, cada vez mais criamos estruturas, uma vez que essa

instituição mais parece ser um cabide de empregos que um Tribunal que funciona de
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acordo com objetivos para os quais foi criado. Digo isso com muita tristeza, apesar de

reconhecer alguns de seus avanços, por exemplo, ao começar a analisar as contas

de frente para trás. Acho isso importante.

Ontem, levantei a questão de um Vereador que está sendo multado por um ato

praticado há 19 anos. O Tribunal continua fazendo esse tipo de coisas porque não

assume  o  seu  papel,  já  que  multa  principalmente  os  pequenos  para  mostrar  a

quantidade, e não a qualidade de seus atos. Os Vereadores do interior têm sofrido

muito nas mãos do Tribunal de Contas, sem nenhuma lógica. O Tribunal, além de

julgar, precisa de fiscalizar as contas, que é o seu papel. Mas também deveria dar

aos Vereadores,  principalmente  aos das pequenas cidades,  uma condição melhor

para entenderem a burocracia de uma prestação de contas no serviço público.  A

contabilidade pública hoje fica nas mãos de poucas empresas que têm conhecimento,

porque, no interior, não se consegue fazer uma prestação de contas da forma que o

Tribunal quer. A burocracia dos orçamentos públicos, a burocracia da contabilidade

pública é uma coisa que não podemos aceitar nos tempos atuais.

Volto a repetir que o Tribunal tem avançado em alguns pontos. Está tentando fazer

a avaliação das contas em tempo real, mas os atos praticados há 20, 22, 19, 18 anos

continuam sendo passíveis de multas, que é uma pena acessória, e não a principal, o

que traz dificuldade e burocracia na cobrança de R$1.000,00, R$500,00, R$1.500,00,

e não resolve nada. Talvez, se o Tribunal apenas advertisse essas pessoas, houvesse

mais eficácia que a aplicação de multas. A multa, volto a dizer,  Deputado Elismar

Prado, é apenas para mostrar quantidade; não carrega qualidade em sua aplicação

nem na avaliação desses pequenos erros administrativos de formalidade, que não

configuram desvios de recursos nem corrupção no serviço público, a qual infelizmente

se encontra em todos os setores e deve ser combatida de todas as formas. Mas não

é com essas multas que resolveremos os problemas ocorridos há 19, 20, 22 anos.

Se o Tribunal desse uma anistia retroativa, talvez justificasse a sua presença, a sua

existência como Tribunal que analisa as contas. O Tribunal emprega um mundaréu de

gente, tem uma estrutura muito grande para analisar coisas de 20, 18, 15, 25, 22

anos passados. Fazemos esse questionamento porque a Assembleia tem sido muito

complacente  com  ele.  Apesar  de  ser  um  órgão  auxiliar  desta  Casa,  é  hoje,  na
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verdade,  um  apêndice  do  PSDB de  Minas  Gerais,  um  apêndice  do  governo.  Os

Conselheiros e membros do  Tribunal  de Contas atualmente são,  em sua maioria,

oriundos de um partido político. Portanto, o Tribunal virou um apêndice de governo.

Fizemos  uma denúncia  -  e  ela  se  encontra  paralisada  -  quando  o  governo  do

Estado, por meio do Ipsemg, realizou uma licitação totalmente viciada,  totalmente

direcionada, que não suporta dois minutos de fiscalização.

O Tribunal de Contas, num primeiro momento, suspendeu o ato e, depois, disse que

estava legal. Não tiveram nem a capacidade de modificar o relatório, porque era o

mesmo que foi apresentado pelo Ipsemg e acatado pelo Ministério Público. Isso nos

deixa bastante preocupados. Digo sempre que a coisa pública tem de melhorar seu

sistema de fiscalização, de auditoria, mas não da forma como ocorre hoje: quando é

companheiro,  não  tem  problema;  quando  é  do  Estado,  não  tem  problema;  mas,

quando é  de  um Prefeitinho do interior,  de uma cidade desse tamaninho,  aí  tem

problema - perde mandato, querem cassá-lo, querem tomar os bens dele, querem

entrar  na  Justiça,  para  que  ele  possa  ressarcir  os  cofres  públicos  por  um  ato

administrativo que não é desvio de recursos.

Essa estrutura que o Tribunal tem é muito grande, Sr. Presidente. Eu gostaria de

fazer  uma  análise  mais  aprofundada  dessa  matéria,  mas  queria  contar  com  a

presença  dos  Deputados,  pois  percebo  a  ausência  deles  neste  momento,  Sr.

Presidente.

Questão de Ordem

Deputado Antônio  Júlio  -  Solicito  a  V.  Exa.,  Sr.  Presidente,  o  encerramento,  de

plano, da reunião, para que possamos continuar a discussão na parte da tarde, em

razão da clara  ausência  de  parlamentares  no  Plenário.  Solicito  ainda que o  meu

tempo seja resguardado.

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

hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/3/2012

Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino e Romel Anízio, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes,  também,  os  Deputados  Carlin  Moura  e  Sávio  Souza  Cruz.  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.  O  Presidente  informa  que  a  reunião  se

destina a debater a transferência do Parque de Exposições da Gameleira, a apreciar

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

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Altino

Rodrigues Neto, Diretor-Geral do Ima, representando o Vice-Governador do Estado e

o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmiro Nascimento;

Roberto  Simões,  Presidente  da Faemg; Virgílio  Vilefort  Martins,Vice-Presidente  da

Associação Mineira dos Criadores de Guzerá e da Associação Mineira dos Criadores

de  Gir  Leiteiro;  Emir  Cadar,  Presidente  da  Academia  Brasileira  dos  Criadores  do

Cavalo  Campolina;  e  Mendelssohn  de  Vasconcelos,  gerente  do  Parque  de

Exposições  da  Gameleira,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência concede a  palavra  aos Deputados  Fabiano Tolentino  e  Carlin  Moura,

autores dos requerimentos que deram origem ao debate, para suas considerações

iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

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

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

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.842/2012, que recebeu parecer por

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

Requerimentos nºs 2.702, 2.710, 2.730, 2.736 e 2.738/2012. Submetido a discussão e

votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.991/2011.
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Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

requerimento do Deputado Antônio  Carlos  Arantes,  em que solicita  seja  realizada

visita dos membros desta Comissão ao Governador do Estado para tratar da violência

no  campo,  em  especial  do  roubo  de  gado  e  demais  crimes  praticados  contra  o

patrimônio  de  produtores  rurais.  Cumprida  a  finalidade da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Romel Anízio - Liza Prado.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/4/2012

Às 16h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Elismar  Prado,  Carlos  Mosconi  e  Rômulo  Veneroso,  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 Rômulo Veneroso, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 56/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  2.830  e

2.831/2012.  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  em  que

solicita seja realizada visita à Fundação de Arte de Ouro Preto, com o objetivo de

conhecer a estrutura, as atividades e o planejamento estratégico de gestão dessa

Fundação; e dos Deputados Célio Moreira em que solicita seja realizada reunião de
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audiência  pública  a  fim  de  debater  a  taxa  de  segurança  pública,  devida  pela

prestação do serviço de segurança pública para a realização de eventos no Estado,

bem como o comportamento de policiais civis nesses eventos; e Elismar Prado (2) em

que solicita seja realizada visita ao Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, com a

presença  de  representantes  da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  e  da  Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte, destinada a conhecer o projeto cultural Cafezal: Amor e

Esperança;  e  em que solicita  sejam ouvidos nessa reunião  os  responsáveis  pelo

referido  projeto,  para que relatem o atual  estágio  de  realização e  as  dificuldades

enfrentadas em sua efetivação. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir os Srs. Rodrigo Valle de Castro, Diretor da Camareta Studius, e

Eder Rufino de Souza, professor voluntário de jiu-jítsu na Comunidade do Cafezal,

realizadores  do  filme  Cafezal:  Amor  e  Esperança,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem

ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião e, cumprida sua finalidade, agradece a presença dos

parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 19 de abril de 2012.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/4/2012

Às 8h45min, comparece na Sala das Reuniões o Deputado André Quintão, membro

da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Liza Prado. Havendo

número regimental, o Presidente declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir o financiamento da assistência social e as possibilidades

da aplicação qualificada dos recursos dos fundos municipais de assistência social. A

Presidência convida  a tomar  assento  à  mesa o Sr.  Cássio  Soares,  Secretário  de

Estado  de  Desenvolvimento  Social,  representando  o  Sr.  Antonio  Augusto  Junho
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Anastasia,  Governador  do  Estado;  as  Sras.  Maria  Albanita  Roberta  de  Lima,

Subsecretária de Projetos Sociais de Promoção Social, da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social; Clara Carolina de Sá, Coordenadora-Geral de Regulação da

Gestão do Sistema Único de Assistência Social,  do Ministério do Desenvolvimento

Social  e  Combate  à  Fome;  Dulcelena Alves  Vaz Martins,  Coordenadora-Geral  de

Execução  Orçamentária  e  Financeira  do  Fundo  Nacional  de  Assistência  Social  –

FNAS – e Diretora Executiva (substituta) desse Fundo, representando o Sr. Antônio

José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do FNAS; Júlia Maria Muniz Restori,

Presidente do Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social do Estado de

Minas Gerais; e o Sr. Fernando Brandão, ex-Diretor do referido Fundo. O Presidente,

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

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

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

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 26 de abril de 2012.

André Quintão, Presidente – Carlin Moura – Neilando Pimenta – Fred Costa.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

23/4/2012

Às 4 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval  Ângelo,

Paulo  Lamac,  Duarte  Bechir,  Luiz  Carlos  Miranda  e  Célio  Moreira,  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião e solicita ao Deputado Paulo Lamac que proceda à 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. Logo após, concede a palavra aos Deputados Sargento

Rodrigues, Duarte Bechir, Paulo Lamac e Célio Moreira, cada um por sua vez, para

suas  considerações,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  O  Presidente
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suspende a reunião por 10 minutos. Reabertos os trabalhos, a Presidência passa 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  Durval  Ângelo,  Paulo  Lamac,  Luiz  Carlos  Miranda,  Duarte  Bechir,

Sargento Rodrigues e Célio Moreira em que solicitam sejam encaminhadas as notas

taquigráficas da 7ª Reunião Ordinária e da 14ª e 15ª Reuniões Extraordinárias da

Comissão às seguintes autoridades:  Governador do Estado,  Secretário de Defesa

Social, Comandante-Geral da PMMG, Chefe da Polícia Civil, Coordenador do Centro

de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate ao Crime Organizado,

Corregedores das Polícias Civil e Militar e Delegado da Polícia Federal em Juiz de

Fora,  para  tomada  de  providências  com  vistas  à  apuração  das  denúncias  nelas

contidas; e seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências

para garantir a integridade física dos policiais que menciona. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca as

reuniões extraordinárias dos dias 23/4/2012, às 22 horas, e 24/4/2012, às 4, às 10 e

às 22 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Célio Moreira - Luiz Carlos Miranda - Rômulo Viegas.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/4/2012

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Luiz  Henrique  (substituindo  o  Deputado

Doutor Wilson Batista, por indicação da Liderança do BTR), 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 a discutir

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
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Projeto de Lei nº 2.909/2012, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetido a

votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  2.912/2012.  Submetidos  a  discussão  e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.794 e 2.822/2012. 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 realizada audiência pública conjunta

com  a  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  para  discutir  a

qualidade da prestação  de serviços  em laboratórios  clínicos  no  Estado;  Bonifácio

Mourão em que solicita seja realizada reunião tendo como convidado o Sr. Antônio

Jorge de Souza Marques,  Secretário  de Saúde,  para que exponha a situação da

construção de hospitais regionais no Estado; Carlos Mosconi, Doutor Wilson Batista e

Luiz Henrique em que solicitam seja encaminhada ao Presidente da Câmara dos

Deputados  manifestação  de  apoio  ao  movimento  dos  cirurgiões-dentistas  pela

aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 74/2011, que cria a carreira de

cirurgião-dentista  de  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, 26 de abril de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Neider Moreira.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 25/4/2012

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Luiz Carlos  Miranda e Pompílio  Canavez,  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 a matéria constante na pauta e discutir e votar

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



1469
____________________________________________________________________________

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

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

aprovação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.469/2011  (relator:  Deputado

Pompílio Canavez). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

Projetos de Lei nºs 147, 2.545 e 2.773/2011; 2.829, 2.894, 2.929, 2.930, 2.934, 2.943,

2.948 e 2.951/2012, que receberam parecer por sua aprovação. A Presidente passa a

direção dos trabalhos ao Deputado Luiz Carlos Miranda par apreciar matéria de sua

autoria. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua

vez, os Projetos de Lei nºs 862, 985 e 1.470/2011 e 2.886 e 2.944/2012. Submetidos

a votação, cada um por sua vez, são aprovados, os Requerimentos nºs 2.920, 2.945

e 2.946/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  o  requerimento  do  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda  em  que  solicita  seja

adiada a  votação dos  requerimentos  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em que

solicita  seja  encaminhada  manifestação  de  aplauso  ao  Conselho  Federal  de

Enfermagem - Cofen - e demais entidades pela organização da Semana Nacional de

Enfermagem a ser realizada no período de 12 a 20 de maio deste ano;  em que

solicita  sejam enviadas as notas taquigráficas da 1ª  Reunião Extraordinária desta

Comissão, que debateu a repercussão das condições de trabalho da enfermagem na

assistência à saúde no Estado, aos Deputados Federais e Senadores representantes

de Minas Gerais e às Comissões do Trabalho, de Administração e Serviço Público, da

Seguridade Social e Família e de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados;

seja  solicitado  ao  Presidente  da  Frente  Parlamentar  da  Saúde  desta  Casa  seja

convocada  reunião  para  discutir  as  condições  de  trabalho  dos  profissionais  de

enfermagem;  sejam  encaminhadas  as  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião

Extraordinária  desta  Comissão,  que  debateu  a  repercussão  das  condições  de

trabalho da enfermagem na assistência à saúde no Estado, à representação brasileira

da Organização Internacional do Trabalho, à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção

de Minas Gerais,  ao Ministério  Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho e
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Emprego para conhecimento e providências cabíveis; seja encaminhada à Câmara

dos  Deputados  e  ao  Senado  Federal  manifestação  de  apoio  à  aprovação  dos

Projetos  de  Lei  nºs  2.295/2000,  que  dispõe  sobre  a  jornada  de  trabalho  de

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e 4.924/2009, que dispõe sobre o

piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Celinho do Sinttrocel.

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  Felixlândia  pelos  63  anos  de

emancipação desse Município  (Requerimento  nº  2.704/2012,  do  Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Pirapora pelos 100 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.705/2012, do Deputado Doutor Viana);

de  congratulações  com  a  Sra.  Renata  Maria  Paes  Vilhena,  Secretária  de

Planejamento,  por  ter  sido  agraciada  com o  Prêmio  Guerreiro  Ramos de  Gestão

Pública,  concedido  pelo  Conselho  Federal  de  Administração  (Requerimento  nº

2.750/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Senador  Amaral  pelos  20  anos  de

emancipação desse Município  (Requerimento  nº  2.824/2012,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com a Guarda Mirim Irmã Martha pelos 22 anos de sua fundação

(Requerimento nº 2.825/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao fotógrafo Beto Oliveira pelas fotografias do livro "Crônicas do Interior

- Retratos de Minas" (Requerimento nº 2.830/2012, da Deputada Liza Prado);

de aplauso ao Cap. Médico Dalton Muniz Santos, da Aeronáutica, lotado no Parque
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de  Material  Aeronáutico  de  Lagoa  Santa,  pelos  relevantes  serviços  que  vem

prestando ao nosso Estado como militar e como médico do Samu (Requerimento nº

2.842/2012, do Deputado Tenente Lúcio);

de congratulações com a Escola Estadual Coronel José Ildefonso pelos 100 anos

de sua fundação (Requerimento nº 2.895/2012, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr.  Marco Aurélio Mendes de Farias Mello  pela posse

como  Vice-Presidente  do  TSE  (Requerimento  nº  2.896/2012,  do  Deputado  Jayro

Lessa);

de aplauso ao Sr. Edmilson Migowski, Diretor do Instituto de Pediatria do Hospital

Clementino  Fraga Filho,  da  Universidade Federal  do  Rio  de  Janeiro,  pela  atitude

corajosa de colaborar com a reportagem que denunciou a corrupção nas licitações

em hospitais públicos (Requerimento nº 2.925/2012, da Comissão de Saúde);

de  congratulações  com a  Sra.  Maria  Céres  Pimenta  Spínola  Castro,  Secretária

Adjunta de Educação, pela implantação do Fórum Estadual de Educação de Minas

Gerais  (Requerimento  nº  2.937/2012,  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia);

de  congratulações com o Instituto  Metodista  Izabela  Hendrix  pela  realização de

campanha educativa visando à conscientização de motoristas e pedestres quanto ao

respeito  à  faixa  de  pedestre  (Requerimento  nº  2.938/2012,  da  Comissão  de

Educação, Ciência e Tecnologia);

de congratulações com a Secretaria de Educação pelo trabalho dos professores da

rede estadual  de  ensino  que  resultou  na  quinta  vitória  consecutiva  de  alunos  do

Estado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Requerimento

nº 2.939/2012, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia);

de aplauso aos policiais militares, que menciona, da 1ª Cia. Rotam pela atuação na

operação que culminou na apreensão de um tablete e duas porções de "crack", 8kg

de  cocaína,  3  balanças  de  precisão,  celulares,  colete  balístico,  réplicas  de  fuzil,

dinheiro e outros (Requerimento nº 2.949/2012, da Comissão de Segurança Pública).
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Inácio Franco – 218 – 1116 

Ivair Nogueira – 806  

Jayro Lessa – 451 – 452 – 460 – 461 – 464 – 465 – 466 – 637 – 1294 – 1471 

João Leite – 455 – 457 – 458 – 459 – 460 – 461 – 463 – 466 – 470 – 471 – 476 –

477 – 478 – 484 – 649 – 656 – 672 – 828 – 1049 – 1148 – 1154 – 1308 – 1318 – 1322

– 1323 – 1434 

João Vítor Xavier – 185 

Juninho Araújo – 1134 – 1136 – 1137 – 1139 – 1331 

Lafayette de Andrada – 109 – 456 – 459 – 466 – 472 – 665 – 678 – 829 – 1049 –

1454 – 1459 

Leonardo Moreira – 350 – 448 – 555 – 1130 

Liza Prado – 89 – 93 – 209 – 211 – 213 – 218 – 452 – 464 – 828 – 831 – 1079 – 1122

– 1125 – 1470 

Luiz Carlos Miranda – 114 – 236 – 241 – 695 – 806 – 1133 – 1300 
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Luiz Henrique – 110 – 224 – 364 – 366 – 367 – 368 – 372 – 577 – 580 – 1117 – 1129 

Luiz Humberto Carneiro – 124 – 1118 

Luzia Ferreira – 109 – 351 – 483 – 823 – 827 – 828 – 1299 – 1417 

Maria Tereza Lara – 561 – 805 – 1411 – 1414 – 1415 – 1417 

Marques Abreu – 452 – 806 – 808 – 809 – 1293 

Neider Moreira – 645 – 924 

Neilando Pimenta – 577 – 1293 

Paulo Guedes – 93 – 108 – 220 – 223 – 224 – 225 – 827 – 828 – 830 – 841 

Paulo Lamac – 470 – 471 – 473 – 474 – 475 – 480 – 481 – 805 

Pinduca Ferreira – 1057 

Pompílio Canavez – 93 – 341 – 375 – 805 – 1346 – 1420 – 1423 

Rogério Correia – 99 – 221 – 229 – 235 – 245 – 459 – 460 – 468 – 470 – 480 – 481

– 487 – 498 – 666 – 669 – 675 – 691 – 692 – 694 – 806 – 832 – 834 – 1025 – 1033 –

1036 – 1043 – 1052 – 1053 – 1054 – 1055 – 1058 – 1066 – 1147 – 1294 – 1310 –

1315 – 1316 – 1326 – 1342 – 1349 – 1351 – 1352 – 1430 – 1450 – 1454 

Romel Anízio – 566

Rômulo Veneroso – 806 – 1129 – 1414 – 1415  
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Rômulo Viegas – 115 – 238 – 249 – 361 – 371 – 378 – 638 – 1079 – 1141 – 1295 –

1298 – 1299 – 1300 – 1424 – 1426 – 1427 

Rosângela Reis – 86 – 93 – 216 – 805 – 1298 

Sargento Rodrigues – 129 – 247 – 646 – 666 – 670 – 672 – 805 – 817 – 818 – 1062

– 1064 – 1071 – 1166 – 1396 – 1397 

Sávio Souza Cruz – 107 – 223 – 234 – 366 – 392 – 476 – 483 – 493 – 681 – 805 –

1030 – 1040 – 1334 – 1337 

Sebastião Costa – 108 – 384 – 655 – 656 – 657 – 658 – 659 – 660 

Tadeu Martins Leite – 367 – 1069 – 1426 

Tenente Lúcio – 219 – 1471 

Tiago Ulisses – 88 – 106 – 185 – 444 

Ulysses Gomes – 453 – 455 – 456 – 457 – 458 – 459 – 460 – 577 – 580 – 653 – 684

– 806 – 1304 – 1315 

Vanderlei Miranda – 356 – 453 – 657 – 664 – 810 – 1029 – 1030 – 1131 – 1151 

Zé Maia – 449 – 683 – 811 – 816 – 1037 

Acordo de Líderes – 522

Comissão Conjunta –  1353 
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Comissão de  Administração Pública –  709 – 743 – 768 – 984 – 1247 – 1267 –

1372 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização – 297 – 511 – 734 – 987 

Comissão de  Constituição e Justiça – 140 – 141 – 142 – 144 – 149 – 157 – 158 –

159 – 160 – 161 – 162 – 164 – 167 – 170 – 172 – 178 – 180 – 181 – 259 – 266 – 276

– 302 – 315 – 317 – 318 – 322 – 331 – 335 – 410 – 412 – 413 – 414 – 415 – 421 –

423 – 426 – 429 – 617 – 716 – 739 – 742 – 755 – 756 – 757 – 759 – 760 – 761 – 762

– 763 – 764 – 769 – 772 – 778 – 781 – 783 – 787 – 1179 – 1180 – 1181 – 1182 – 1183

– 1184 – 1187 – 1189 – 1191 – 1192 – 1193 – 1196 – 1197 – 1198 – 1199 – 1200 –

1201 – 1203 – 1204 – 1205 – 1206 – 1211 – 1215 – 1217 – 1220 – 1223 – 1226 –

1241 – 1244 – 1251 – 1255 – 1263 – 1273 – 1277 – 1278 – 1279 – 1281 – 1360 

Comissão de  Cultura – 509 – 525 – 1186 – 1229 – 1374 – 1464 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defic iência – 312 – 354 – 355 –

403 – 648 – 1079 – 1080 – 1185 – 1194 – 1357 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte – 219 – 250 – 399 – 570 –

580 – 1081 

Comissão de Direitos Humanos – 308 – 355 – 569 – 580 – 581 – 605 – 646 – 647 –

721 – 1082 – 1085 – 1088 – 1130 – 1375 – 1466 

Comissão de Educação, Ciência  e Tecnologia – 297 – 311 – 401 – 405 – 416 –

521 – 571 – 572 – 574 – 575 – 602 – 648 – 976 – 1077 – 1130 – 1383 – 1384 – 1471 

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude – 154 – 155 – 156 – 307 – 354 – 400 –

721 – 1365 – 1385 
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária – 406 – 432 – 433 – 434 –

435 – 507 – 526 – 528 – 529 – 531 – 766 – 775 – 790 – 791 – 793 – 794 – 795 – 980

– 995 – 998 – 1002 – 1005 – 1008 – 1009 – 1011 – 1015 – 1282 – 1366

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável – 61 – 93 – 143 –

392 – 754 – 973 – 994 – 1362 

Comissão de Minas e Energia – 55 – 1356 

Comissão de Participação Popular – 568 – 809 – 982 – 1084 – 1465 

Comissão de Política  Agropecuária e Agroindustrial  – 56 – 60 – 1086 – 1087 –

1373 – 1463 

Comissão de Proposta de Emenda à Constituição nº 31  – 1207 

Comissão de Redação – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 183 – 184 – 277 – 278 –

279 – 280 – 281 – 282 – 283 – 284 – 285 – 286 – 287 – 288 – 289 – 290 – 291 – 292

– 293 – 294 – 313 – 518 – 625 – 626 – 627 – 796 – 797 – 798 – 799 – 800 – 801 –

802 – 982 – 1017 – 1018 – 1089 – 1090 – 1283 – 1284 – 1285 – 1286 – 1287 – 1368 

Comissão de  Saúde – 139 – 219 – 251 – 516 – 646 – 732 – 752 – 986 – 1195 –

1294 – 1369 – 1467 – 1471 

Comissão de Segurança Pública – 219 – 299 – 323 – 333 – 397 – 452 – 581 – 611

– 715 – 809 – 810 – 1079 – 1080 – 1294 – 1358 – 1377 – 1411 – 1471 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s – 59 – 271 – 314 – 512

– 567 – 568 – 647 – 648 – 719 – 741 – 983 
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Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo – 304 – 720 – 1363 

Comissão do  Trabalho, da Previdência e da Ação Social – 145 – 146 – 147 – 148

– 150 – 151 – 152 – 153 – 253 – 254 – 256 – 262 – 273 – 319 – 320 – 321 – 519 –

607 – 608 – 609 – 610 – 736 – 737 – 738 – 746 – 749 – 750 – 751 – 753 – 989 – 990

– 991 – 992 – 993 – 1371 – 1379 – 1381 – 1468 

Comissão Especial – 55 – 137 – 138 – 219 – 249 – 301 – 306 – 396 – 437 – 505 –

506 – 510 – 515 – 523 – 524 – 605 – 606 – 711 – 712 – 713 – 714 – 974 – 975 – 1079

– 1083 – 1355 – 1364 – 1376 – 1386 

Decisão da Presidência – 523 – 832 

Palavras do Sr. Presidente –  523 – 584 – 706 – 851 – 853 – 857 – 914 – 1023 –

1048 – 1155 – 1157 – 1337 


