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Defesa do Consumidor aprova proibição
de cobrança de consumação mínima
O Projeto de Lei 486/

07, do deputado Leonardo
Moreira (DEM), que proíbe
restaurantes, bares, casas no-
turnas e estabelecimentos si-
milares de cobrar consumação
mínima dos consumidores, já

pode ser incluído na pauta do
Plenário para discussão e vo-
tação em 2o turno. Ontem a
Comissão de Defesa do Consu-
midor aprovou parecer favo-
rável à matéria, sem novas
emendas. O relator foi o de-

putado Célio Moreira (PSDB),
que, no parecer, ressaltou a
ilicitude de tal cobrança, con-
forme o previsto pelo Código
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor e pelo Decreto 2.181,
de 1997, do governo federal.

Agora a proposição será en-
caminhada para discussão e
votação em Plenário, em 2o

turno. Se aprovada, será en-
viada para sanção ou veto do
governador do Estado.
Página 3

Comissão de Saúde quer
mais contratações no IML

As dificuldades enfren-
tadas pelo Instituto Médico
Legal (IML), que sofre com a
carência de profissionais, fo-
ram relatadas ontem de manhã
à Comissão de Saúde. O dire-
tor do IML, José Mauro de Mo-
raes, informou aos deputados
que faltam assistentes sociais,
agentes administrativos, en-
fermeiros e auxiliares de

necropsia. A deficiência dos
auxiliares é de 16 pessoas na
Capital e chega a 150 no inte-
rior.  Segundo o diretor, sem o
auxiliar de necropsia é impos-
sível a realização da perícia no
morto. Ele sugeriu a mudança
na legislação, tendo em vista
a extinção do cargo em 2005,
ou a contratação de mais téc-
nicos. Página 4

Empresários protestam
contra o Supersimples
Pequenos industriais

mineiros fizeram um protesto
ontem de manhã contra os
prejuízos causados pelo
Supersimples, legislação tribu-
tária implantada em 1º de ju-
lho pelo governo federal  que
ameaça causar o fechamen-
to de diversas micro e pe-
quenas empresas de Minas
Gerais. Após o protesto em

frente à Assembléia Legis-
lativa, microempresários e
funcionários acompanharam
a audiência pública da Co-
missão de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo
para buscar uma solução para
a questão. A reunião foi soli-
citada pelo deputado Van-
derlei Miranda (PMDB), presi-
dente da comissão. Página 6

Direitos Humanos pede pressa na
reforma agrária em reunião em Ituiutaba
Os conflitos agrários

na região de Ituiutaba fo-
ram motivo de reunião da
Comissão de Direitos Huma-
nos da Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais
ontem. Com a presença dos
deputados Durval Ângelo
(PT), presidente da comis-
são, e João Leite (PSDB), a
audiência pública na Câma-
ra Municipal reuniu repre-
sentantes do Ministério Pú-
blico de Minas Gerais, dos
produtores rurais da região
e de movimentos populares
de agricultores sem-terra.

A intenção foi obter es-
clarecimentos sobre a atua-
ção de milícias armadas nas
Fazendas Cachoeirinha e
São Vicente.

Segundo denúncias
registradas em boletins de
ocorrência, no dia 26 de
junho deste ano, por volta
das 10 horas, um caminhão
sem placas chegou ao
acampamento dos traba-
lhadores rurais na Fazenda
São Vicente. Desembarcaram
cerca de 20 homens en-
capuzados e armados com
revólveres. Depois de agre-
dir várias pessoas com so-
cos e chutes, os capangas
atearam fogo em cinco bar-
racos, provocando queima-
duras em um agricultor.

Os deputados João
Leite e Durval Ângelo reco-
mendaram cautela a fazen-
deiros e sem-terra.
Página 3 Deputados enfrentaram situação tensa antes da reunião

Carine Reis
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Sul de Minas apresenta propostas para
aperfeiçoar projeto do ICMS Solidário
Prefeitos e lideranças

do Sul de Minas apresentaram
seis sugestões de alteração ao
Projeto de Lei 637/07, do
deputado Dinis Pinheiro
(PSDB), que altera a Lei

13.803, de 2000, conhecida
como “Lei Robin Hood”, mo-
dificando os critérios de dis-
tribuição do Imposto de Cir-
culação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) entre os muni-

cípios mineiros. As propostas
foram apresentadas ontem, em
Itajubá, durante o sétimo en-
contro regional do Fórum Téc-
nico ICMS Solidário, cujo ob-
jetivo é levantar contribuições

para aprimorar o projeto. O
encontro foi no Anfiteatro
Albert Sabin, na Faculdade de
Medicina de Itajubá, e contou
com a presença de represen-
tantes de 37 municípios da
região, entre eles 16 prefeitos.

As propostas apresenta-
das no Sul de Minas são: dis-
tribuir uma parcela do impos-
to para os municípios que
desenvolvem ações que esti-
mulam o crescimento econô-
mico, geração de emprego e
distribuição de renda; con-
templar projetos de educação
no trânsito para reduzir aci-
dentes; estipular recursos
para aplicação na educação
básica, com prioridade para
os ensinos infantil e médio;
destinar algum percentual
para investimentos no ensi-
no profissionalizante; deter-
minar que recursos para a edu-
cação sejam aplicados no
transporte escolar, especial-
mente na zona rural; e prever
investimentos na qualificação
profissional dos professores
da rede pública.

O projeto recebeu apoio
de todos os cerca de cem par-
ticipantes do encontro. Uma
simulação realizada pela
Consultoria da Assembléia
Legislativa com base nos va-
lores do ICMS de abril deste
ano apontou que apenas 10
dos mais de 150 municípios
da região perderiam repasse
com as novas regras. Das 11
microrregiões, 9 teriam gan-
hos na apuração média:
Andrelândia (17,18%), São
Lourenço (10,89%), Alfenas
(6,52%), Itajubá (6,17%),
Varginha (4,36%), São Se-
bastião do Paraíso (4,08%),
Santa Rita do Sapucaí
(3,74%), Lavras (2,84%) e
Pouso Alegre (2,13%). As
microrregiões de Passos e Po-
ços de Caldas perderiam, res-
pectivamente, 3,87% e 2,41%.
No total, o Sul de Minas, que
tem uma população de 2,6
milhões de pessoas, teria um
ganho médio de 2,84%.

Deputados pregam distribuição justa
 O deputado Fábio

Avelar (PSC), que presidiu a
reunião e representou o pre-
sidente da ALMG, deputado
Alberto Pinto Coelho (PP),
lembrou que a maioria das
cidades mineiras sobrevive
quase que exclusivamente
do repasse do ICMS. Segun-
do o parlamentar, poucos
municípios têm dinheiro su-
ficiente para fazer os inves-
timentos necessários em
função da injusta distribui-
ção do imposto.

Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB), que foi relator do PL
637/07 na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, garantiu
que o projeto vai beneficiar
quase toda a Região Sul com
aumento de receita dos mu-
nicípios, incluindo Itajubá,
que teria um ganho de 1,71%
nos repasses. “O cerne do
desenvolvimento do Estado
está na distribuição tributá-
ria. O projeto dará a sus-

tentabilidade aos municí-
pios”. O deputado Carlos
Mosconi (PSDB) também res-
saltou a distribuição injusta
dos tributos entre os muni-
cípios, lembrando que é nes-
sa esfera que ocorrem todos
os problemas do cidadão.

Autor do projeto, o de-
putado Dinis Pinheiro reclamou
da excessiva concentração de
renda dos tributos: 70% da ar-
recadação fica com o governo
federal, 20% com o estadual e
apenas 10% com os municí-
pios. “É preciso diminuir as de-
sigualdades sociais. Existe uma
minoria que detém muito di-
nheiro e poder político e in-
siste em manter o privilégio”.
Citou como exemplo a diferen-
ça entre o município de
Araporã, que tem 6 mil habi-
tantes e arrecada R$ 1,3 milhão
por mês de ICMS, e Itajubá, que
arrecada pouco mais, R$ 1,5 mi-
lhão, mas tem uma população
de cem mil habitantes.

O deputado admite que
o projeto não conseguirá solu-
cionar todos os problemas, por-
que a Assembléia Legislativa só
pode legislar sobre a parcela do
imposto que é determinada pela
Constituição. O prefeito de
Itajubá, Benedito Pereira dos
Santos (DEM), acredita que o
ICMS Solidário abrirá possibilida-
de de destinação de recursos para
o desenvolvimento de todos os
municípios mineiros.
Presenças – Deputados Fábio
Avelar (PSC), Dinis Pinheiro,
(PSDB), 1º-secretário da Mesa;
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) e
Carlos Mosconi (PSDB). Além
dos citados na matéria, tam-
bém compuseram a mesa o pre-
feito de Carmo da Cachoeira e
presidente da Ambasp,
Godofredo José Caldeira Reis;
o prefeito de Tocos do Moji e
presidente da Amesp, Antônio
Rosário Pereira; e o vereador
Geraldo José Canha, represen-
tando a Câmara de Itajubá.

Deputados do Sul de Minas, prefeitos e vereadores participam de reunião sobre ICMS Solidário

 Alair Vieira
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Aprovado parecer a projeto que proíbe
cobrança de consumação mínima em bares

O Projeto de Lei (PL)
486/07, do deputado Leonar-
do Moreira (DEM), que proíbe
restaurantes, bares, casas no-
turnas e estabelecimentos
congêneres de cobrar consu-
mação mínima, teve parecer de
2o turno favorável aprovado
ontem pela Comissão de Defe-
sa do Consumidor e do Contri-
buinte da Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais. O
relator, deputado Célio Moreira
(PSDB), opinou pela aprovação
do projeto na forma como foi
aprovado pelo Plenário em 1o tur-
no (forma do vencido).

De acordo com o pro-
jeto, que em 1o turno rece-
beu o substitutivo no 1, da
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), para adequa-
ção do texto à técnica
legislativa, o valor exigido
a título de consumação míni-
ma tem a característica da ven-
da casada, sendo, portanto,
abusivo e ilegal. Em seu pare-
cer, o deputado Célio Moreira
lembra que tal cobrança é ilí-

cita, conforme o previsto no
artigo 39, inciso I, da Lei
8.078, de 1990 (Código de
Proteção e Defesa do Consu-
midor), e no artigo 12 do De-
creto 2.181, de 1997, do go-
verno federal. Ambas as nor-

mas estabelecem que é vedado
ao fornecedor “condicionar o
fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de
outro produto ou serviço, bem
como, sem justa causa, a li-
mites quantitativos”.

Agora a proposição se-
rá encaminhada para discus-
são e votação em Plenário em
2o turno. Se aprovada, será
enviada para sanção ou veto
do governador do Estado.
Ìntegra na internet

 Deputados apresentam pareceres pela aprovação de quatro proposições

Guilherme Bergamini

Direitos Humanos discute problema de
 milícias armadas no Triângulo Mineiro
Na reunião da Comissão

de Direitos Humanos ontem,
em Ituiutaba, foram feitos
depoimentos diversos.

Na fazenda Cachoeirinha,
os trabalhadores foram ameaça-
dos na madrugada do dia 29 de
março, conforme relatou uma das
vítimas à 2ª Promotoria de Jus-
tiça da comarca de Ituiutaba.
Em suas declarações, esse tra-
balhador rural disse que no dia
31, o dono da fazenda enviou
ao acampamento dois cami-
nhões lotados de capangas
encapuzados, e que desde en-
tão vêm reiterando ameaças con-
tra a vida dos integrantes do
movimento dos sem-terra. Os
capangas seriam da empresa de
segurança Multi Service, contra-
tada pelos proprietários das fa-

zendas. Quatro seguranças tive-
ram prisão temporária decreta-
da e um coronel da reserva da
Polícia Militar, representante da
empresa, está foragido.

O início do debate foi
marcado por nervosismo, com
falas contundentes de mem-
bros da União de Defesa do
Proprietário Rural (UDPR) e
de produtores rurais. O depu-
tado Durval Ângelo (PT) es-
clareceu que entre os objeti-
vos da audiência pública es-
tava o de elucidar os fatos
ocorridos e de sensibilizar o
Governo federal para a neces-
sidade de agilizar a reforma
agrária no País. Ele também
destacou a participação do
judiciário mineiro. “O início
dessa reunião me preocupou

muito. Eu espero que aqui
seja efetivamente buscado o
entendimento, para que essa
terra não seja manchada de
sangue”, pediu o deputado
João Leite, ao final da audi-
ência. A fala dos participan-
tes dos movimentos sociais
foi breve. O coordenador do
Grupo Renascer – Contag, Ivo
Ferreira, detalhou os confli-
tos ocorridos na Fazenda
Cachoeirinha. Segundo ele,
vários trabalhadores rurais
foram cercados em uma em-
boscada na estrada próxima
à fazenda e tiveram celulares
roubados, apanharam e tive-
ram motos danificadas. Ele
também foi alvo de ataques.
“Ouvi: ‘atira pra matar, atira
pra matar’”, declarou. No en-

tanto, ele não sabe dizer se
os homens encapuzados es-
tavam realmente com armas
de fogo. O coordenador ge-
ral do Movimento Popular Sem
Terra (MPST), Francisco Batis-
ta Rodrigo, apresentou fotos
de um homem com parte do
corpo queimado após, segun-
do ele, ataques dos homens
encapuzados ao acampamen-
to. Ìntegra na internet
Presenças – Deputados
Durval Ângelo (PT), presiden-
te; e João Leite (PSDB). Além
dos convidados acima, tam-
bém estavam presentes o juiz
de Direito, Lourenço Migliorni
Fonseca Ribeiro e o promotor
de justiça Willian Gracia Pin-
to Coelho, da comarca de San-
ta Vitória, entre outros.
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Deputados querem recriação de cargo e
contratação de mais profissionais para o IML

As dificuldades en-
frentadas pelo Instituto
Médico Legal (IML), que so-
fre com a carência de pro-
fissionais, foram relatadas
na reunião de ontem da Co-
missão de Saúde. O diretor
do IML, José Mauro de
Moraes, informou que fal-
tam assistentes sociais,
agentes administrativos,
enfermeiros e até auxiliares
de necropsia.

A deficiência dos au-
xiliares na Capital é de 16
pessoas; no interior, de
150. “Sem o auxiliar, é im-
possível a realização da pe-
rícia no morto”, esclareceu
o diretor, que sugeriu mu-
dança na legislação, devi-
do à extinção do cargo em
2005, ou  con-tratação de
técnicos, que não teriam
que ser policiais. Entre as
incumbências de cargos,
estão as de retirar os cor-
pos do rabecão, conduzi-
los dentro do instituto e
higie-nizar o local da
necropsia.

Diante da situação, fo-
ram aprovados dois requerimen-
tos dirigidos ao secretário de
Defesa Social, Maurício Campos
Júnior. Um deles reivindica o
envio de projeto de lei à As-
sembléia prevendo a recriação
do cargo de auxiliar de ne-
cropsia no quadro da Polícia
Civil, com a posterior realiza-
ção de concurso público. O ou-
tro  reivindica a contratação
de mais profissionais para o
IML da Capital.

 O deputado Carlos Pi-
menta (PDT), que presidiu
a reunião, sugeriu que os
requerimentos sejam formal-
mente entregues ao secre-
tário. “A Medicina Legal é
um campo desassistido em
Minas”, avaliou o deputa-
do Ruy Muniz, que cobrou
mais atenção para o setor,
assim como o deputado
Carlos Pimenta, que defen-
deu que o IML tenha prio-
ridade absoluta.

Segundo Moraes, a
solicitação dos auxiliares
de necropsia já foi enca-
minhada à Superinten-
dência de Polícia Técni-
co-Científica, que reme-
teu o pedido ao secretá-
rio. O diretor estimou, em
entrevista após a reu-
nião, que, com a contri-
buição da Assembléia, o
problema poderá ser re-
solvido em breve. Hoje,
nas cidades em que há
postos de perícia inte-
grados (PPIs) – onde o
trabalho da Medicina Le-
gal se alia ao do Institu-
to de Criminalística –,
parcerias com as prefei-
turas têm viabilizado a
cessão de técnicos de en-
fermagem treinados para
atuar como técnicos de
necropsia. São 14 os PPIs
no interior, sete inaugu-
rados. No entanto, para o
médico legista Arnaldo
Muzzi, que também falou
aos deputados, a cessão de
profissionais pelas prefeituras,
entendida à primeira vista
como ajuda, poderia compro-
meter a qualidade e segurança
de informações e materiais.
“Essa é uma função policial”,
opinou, recebendo o apoio de
Muniz e Pimenta.
Ponte Nova – José Mauro
de Moraes fez um desaba-
fo ao citar o trabalho dos
legistas no episódio re-
cente da cadeia de Ponte
Nova, quando 25 presos fo-
ram carbonizados. “Fizemos
o que era humanamente pos-
sível, com seriedade e com-
petência”, lembrando que,
em 24 horas, 15 corpos fo-
ram identificados por três
médicos. Moraes lamentou
que o IML seja lembrado ape-
nas em momentos de catás-
trofes, como a da Zona da
Mata. Íntegra na internet
Presenças – Deputados
Carlos Pimenta (PDT); Ruy
Muniz (DEM) e Célio Mo-
reira (PSDB).

Foram aprovados dois requerimentos para o secretário de Defesa Social

 Ricardo Barbosa

Concurso incorporou
158 médicos legistas
Respondendo às inda-

gações dos deputados, o di-
retor do IML informou que
concurso público recente
viabilizou a contratação de
158 médicos legistas, elevan-
do o número desses profis-
sionais para 295 no Estado.

Na avaliação do dire-
tor, seriam ainda necessá-
rios outros 40 profissionais
para atender à necessidade
de expansão das atividades.
Espera-se que, com o enca-
minhamento dos médicos
concursados para o interi-
or, seja zerada, em um mês,
a demanda reprimida docu-
mentada de exumações –
que seria de 680 casos, com
47% já resolvidos.

Os deputados tiveram
notícia também do trabalho

feito pelo IML: são 25 a 30
necropsias por dia, abrangen-
do desde perícias relativas a
mortes naturais até perícias
em mortos por acidentes, ho-
micídios, suicídios ou com
essa suspeita

Do total de necropsias,
cerca de 40% relacionam-se a
mortes naturais. É justamen-
te aí que reside outro proble-
ma vivenciado hoje pelo ins-
tituto, na opinião de Arnaldo
Muzzi. Segundo ele, o médico
legista, que tem formação po-
licial, deveria se encarregar
dos crimes violentos. As cau-
sas clínicas das mortes deve-
riam ser, para ele, apuradas por
serviços de verificação de óbi-
tos, que, no caso de Belo Ho-
rizonte, seriam de responsa-
bilidade da prefeitura.
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Adiada votação de parecer sobre projeto
que dá reajuste a servidores da Educação
Foi adiada mais uma vez

a votação do parecer sobre o
Projeto de Lei (PL) 1.324/07,
que concede reajuste aos ser-
vidores da Educação, na Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária. Na reu-
nião de ontem, o parecer do
relator, deputado Zé Maia
(PSDB), deixou de ser votado
a pedido dos demais integran-
tes da comissão. Os deputa-
dos da oposição querem mais
tempo para negociar com o
governo alterações de interes-
se dos professores.

O parecer de Zé Maia,
distribuído na reunião de

quarta-feira (29), é pela apro-
vação do projeto com as três
emendas apresentadas pela
Comissão de Constituição e
Justiça. Os deputados da opo-
sição criticam o índice de
reajuste proposto (5%) e a
criação da Parcela Remune-
ratória Complementar do Ma-
gistério para efetivar a im-
plantação do piso de R$ 850
para a categoria.

A líder do PT, deputada
Elisa Costa, disse que a Secre-
taria de Estado de Planejamen-
to e Gestão (Seplag) não en-
viou à comissão informações
sobre o número de servidores

que serão beneficiados com o
piso proposto. Os deputados
Weliton Prado (PT) e Carlin
Moura (PCdoB) também criti-
caram a proposta do governo
e a falta de informações sobre
os impactos da aprovação do
PL 1.324/07 na folha de pa-
gamento do Estado.

Os deputados Lafayette
de Andrada (PSDB), Sebasti-
ão Helvécio (PDT) e Antônio
Júlio (PMDB) concordaram
com o adiamento da discus-
são para que a Seplag envie
as informações pedidas.
Incêndio – Foi aprovado re-
querimento dos deputados

Zé Maia e Sebastião Helvécio
para a realização de audiên-
cia pública para debater a
regulamentação da Lei
14.130, de 2001, que trata
da prevenção contra incên-
dio e pânico no Estado.
Presenças – Deputados Zé
Maia (PSDB), presidente;
Jayro Lessa (DEM), vice;
Agostinho Patrús Filho (PV),
Antônio Júlio (PMDB),
Lafayette de Andrada (PSDB),
Sebastião Helvécio (PDT),
Weliton Prado (PT), Carlin
Moura (PCdoB), Domingos
Sávio (PSDB) e a deputada
Elisa Costa (PT).

Proposição sobre crédito suplementar do
Judiciário passa pela Fiscalização Financeira

Está pronto para vota-
ção em turno único no Plená-
rio o Projeto de Lei (PL)
1.368/07, que originalmente
trata de crédito suplementar
para o Poder Judiciário. O
projeto foi analisado ontem

pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária
ampliada com membros das
demais comissões permanen-
tes. O relator, deputado Zé
Maia (PSDB), apresentou o
substitutivo no 2 à proposta.

O projeto, em sua forma
original, autoriza o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais
(TJMG) a abrir créditos suple-
mentares até o limite de 10%
das despesas fixadas para o
órgão no exercício de 2007.

O governador encaminhou à
ALMG o substitutivo no 1,
para estender essa autoriza-
ção ao Ministério Público
(MP) e ao Tribunal de Contas
de Minas Gerais (TCMG).

O substitutivo no 2 tam-
bém contempla esses dois ór-
gãos, mas reduz para 5% o
percentual do orçamento que
poderá ser remanejado em
2007. Além disso, discrimina
quais despesas poderão ser co-
bertas com os créditos suple-
mentares no TJMG, TCMG e MP.

Em seu parecer, o
relator, deputado Zé Maia,
avalia que a proposta não
terá impacto sobre as con-
tas públicas, uma vez que se
trata apenas de remane-
jamento de recursos já pre-
vistos nos orçamentos de
cada um dos órgãos.
Presenças – Deputados Zé
Maia (PSDB), presidente;
Jayro Lessa (DEM), vice; Agos-
tinho Patrús Filho (PV), An-
tônio Júlio (PMDB), Lafayette
de Andrada (PSDB), Sebasti-
ão Helvécio (PDT), Djalma
Diniz (PPS), Adalclever Lopes
(PMDB), Eros Biondini (PHS)
e deputada Elisa Costa (PT).Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária recebeu integrantes de outras comissões permanentes

Ricardo Barbosa
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Empresários protestam contra prejuízos
do Supersimples e pedem mudanças na lei

Pequenos industriais
mineiros fizeram um protesto
na manhã de ontem contra os
prejuízos causados pelo
Supersimples, legislação tribu-
tária implantada em 1º de ju-
lho pelo governo federal que
ameaça causar o fechamento
de diversas micro e pequenas
empresas industriais de Minas
Gerais. Após o protesto, em
frente à Assembléia Le-
gislativa, microempresários e
funcionários acompanharam
audiência pública da Comis-
são de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo
para buscar uma solução para
a questão. A reunião foi soli-
citada pelo deputado Van-
derlei Miranda (PMDB), presi-
dente da comissão.

O Supersimples foi im-
plantado para unificar a legis-
lação de ICMS para as micro e
pequenas empresas. As novas
regras foram implementadas
pela Lei Complementar 123/06.

A polêmica surgiu em função
do artigo 23 da lei, que proi-
biu as micro e pequenas em-
presas que optarem pelo
Supersimples de se apropriarem
de créditos de impostos gera-
dos em suas transações ou
transferi-los. De acordo com in-
formações do Sebrae-MG, Minas
Gerais e Santa Catarina eram os
únicos a permitir a transferên-
cia de créditos nesse caso.

Logo na abertura da
reunião, o deputado Vander-
lei Miranda revelou que um le-
vantamento realizado pelo
Instituto Brasileiro de Plane-
jamento Tributário (IBPT) in-
dica que mais de 492 mil
micro e pequenas empresas
podem ser prejudicadas pelo
Supersimples. Desse total, 212
mil são pequenas indústrias,
que teriam de deixar de trans-
ferir créditos de ICMS, e ou-
tras 280 mil são prestadoras
de serviços, que terão aumen-
to de carga tributária.  Mesa em convidados e pequenos empresários na platéia

Marcelo Metzker

Empresas  já falam de
fechamento em setembro
Tanto deputados quan-

to empresários presentes na
audiência relataram casos em
que a ameaça de encerramen-
to das atividades é imedia-
ta. Isso porque as pequenas
indústrias, em sua maioria,
vendem para médias e gran-
des empresas, tais como su-
permercados. Sem a possibi-
lidade de adquirir produtos
com crédito de ICMS, os su-
permercados e outras empre-
sas maiores teriam que assu-
mir o custo do imposto, que
chega a 30% em alguns ca-
sos, segundo informações do
superintendente da Associa-
ção Mineira de Supermerca-
dos (Amis), Adilson Ro-
drigues. Ele afirmou que o
setor, com uma margem de
lucro de 2%, não tem como
absorver esse prejuízo nem
pode transferir o custo para
o consumidor.

O deputado Paulo Cesar
(PDT), ex-prefeito de Nova
Serrana, disse que o proble-
ma atingiu em cheio a in-
dústria de calçados do mu-
nicípio, onde é forte a pre-
sença de micro e pequenos
empresários. “Pelo que me
disseram, eles já estão para-
dos. Eles já vinham sofrendo
com a invasão de produtos
chineses”, afirmou o parla-
mentar. O deputado Bráulio
Braz (PTB) afirmou que o
mesmo problema é sentido
na Zona da Mata, sua prin-
cipal base política.

Proprietário da Pontu-
al Embalagens, o empresário
Pedro Lima Belisário disse que
muitas empresas não irão
além de setembro. “O que
ocorre é que os tributaristas
fizeram a lei olhando o lado
tributário, não o lado mer-
cadológico”, criticou.

Estado afirma que não
pode adotar lei própria

O assessor da Superinten-
dência da Secretaria de Estado
de Fazenda, Antônio Caetano
Jacinto Lemos, disse na audi-
ência que o governo mineiro
não pode preservar as regras do
Simples Minas nem criar outra
regra específica para o Estado,
porque a Constituição da Re-
pública garante a prevalência
da Lei Complementar 123/06
em todo o território nacional.
A única opção, segundo ele,
seria alterar a lei federal. Além
disso, o Estado já terá uma re-
dução de R$ 40 milhões a R$
50 milhões em função do
Supersimples.

A presidente do Conse-
lho da Pequena e Média In-
dústria da Fiemg, Scheila Nery
de Souza Queiroz, discordou de
Lemos, por acreditar que a Lei
123/06 permitiria ao Estado
manter o Simples Minas para as
empresas que não quiserem op-

tar pela legislação federal. Ela
também sugeriu que a Secreta-
ria de Fazenda criasse benefí-
cios fiscais para as grandes e
médias empresas, para que elas
sejam estimuladas a manter as
compras dos pequenos indus-
triais. Lemos, no entanto, dis-
se que isso não resolveria o pro-
blema, uma vez que a lei esta-
dual só incluiria o ICMS, en-
quanto o Supersimples incide
sobre oito tributos e contribui-
ções. Íntegra na internet
Presenças – Deputados
Vanderlei Miranda (PMDB),
presidente; Bráulio Braz (PTB),
vice; Eros Biondini (PHS), Se-
bastião Costa (PPS), Célio
Moreira (PSDB) e Paulo Cesar
(PDT); além das autoridades
citadas na matéria, o superin-
tendente de Comércio e Ser-
viços da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, João
Israel Neiva, entre outros.
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Conta de luz
O deputado Weliton Prado
(PT) mostrou-se preocupado
com as altas tarifas de luz.
Segundo ele, Minas Gerais é
o Estado que mais produz
energia elétrica, mas é tam-
bém o que cobra mais caro
pelo serviço no Brasil. “O va-
lor alto da cobrança na conta
de luz é um absurdo, e a po-

pulação está pagando a ex-
pansão da Cemig”, ressaltou.
Segundo o parlamentar, Minas
também possui o ICMS mais
elevado do País. O parlamen-
tar informou ainda que ele e
o deputado federal Elismar Pra-
do entraram com um recurso
para que seja mantido o valor
de 6% de aumento na conta de
luz, determinado pela Agência

Nacional de Energia Elétrica
(Aneel). “A conta de energia
elétrica é um dos maiores pro-
blemas no orçamento familiar
dos mais carentes”, ressaltou.
Em aparte, o deputado Paulo
Guedes (PT) concordou com
Weliton e a deputada Elisa
Costa (PT) comentou o piso
salarial dos servidores da Edu-
cação no País.

BR-135
O deputado Luiz Tadeu Leite
(PMDB) falou sobre reunião
entre a Bancada do Norte de
Minas e o ministro dos Trans-
portes, Alfredo Nascimento,
em Brasília, no dia 28 de
agosto. O parlamentar infor-
mou que em novembro a ban-
cada vai receber a autoriza-
ção do ministro para a licita-
ção das obras, e o objetivo é

que em 2008 seja iniciada a
ampliação da BR-135, especi-
almente no trecho entre a BR-
040 e Montes Claros. O depu-
tado apresentou o PL 1.447/
07, cujo objetivo é isentar en-
tidades filantrópicas de pagar
o ICMS referente a serviços
de água, luz e esgoto. “Es-
peramos que isso seja um
incentivo para outras enti-
dades”, ressaltou. Luiz Tadeu

Leite comentou a audiência
pública que ocorreu ontem em
Ponte Nova. “Reivindicamos
que a Polícia Federal também
investigue o caso, que repre-
sentou uma tragédia em nos-
so estado”, disse. Em aparte,
o deputado Vanderlei Miranda
(PMDB) informou que, na pró-
xima segunda-feira, a Comis-
são de Turismo vai visitar o
Aeroporto de Confins.

Contagem
O deputado Carlin Moura
(PCdoB) parabenizou a ci-
dade de Contagem pelos
seus 96 anos completados
ontem. Em um breve histó-
rico, o deputado falou so-
bre sua cidade natal. “No
inicio do século XVII, as ter-
ras da Sesmaria do Capitão
João de Sousa Souto Maior
ficaram conhecidas como
Sítio das Abóboras e, nes-

te local, surgiu um peque-
no povoado. A população
ergueu uma capela para abri-
gar São Gonçalo do Ama-
rante, protetor dos viajan-
tes, e logo surgiu o Arraial
São Gonçalo de Contagem”,
relatou. Segundo Carlin
Moura, no dia 30 de agos-
to de 1911, o arraial foi
elevado à condição de mu-
nicípio, recebendo o nome
de Contagem. Em aparte, o

deputado Vanderlei Miranda
(PMDB) parabenizou o mu-
nicípio. Ademir Lucas (PSDB)
também interveio, fazendo
um apelo para que as auto-
ridades intensifiquem as in-
vestigações sobre o desapa-
recimento do professor
Reginaldo Nunes Pinto, da
Escola Estadual Francisco
Firmo de Matos, em Conta-
gem. Segundo o parlamentar,
ele está sumido há 10 dias.

Queimadas
O deputado Almir Paraca
(PT) mostrou-se preocupa-
do com as queimadas no Es-
tado. Segundo ele, 65%
das causas dos incêndios
em Minas Gerais  se devem
a pontas de cigarros que
são jogadas na beira das
rodovias e queimam as pas-
tagens. “Apenas nesta se-
mana, o Parque Grande Ser-

tão Veredas, a Floresta Es-
tadual de Uaimií, o Parque
Estadual do Ibitipoca e o
Parque Estadual da Serra do
Brigadeiro pegaram fogo”,
disse Paraca. De acordo
com o deputado, a Cemig
informou que houve um
aumento de 36,6% dos fo-
cos entre 1° de janeiro e
31 de julho deste ano em
relação ao período equiva-

lente do ano passado. O
parlamentar disse ainda
que até o dia 7 deste mês
foram registrados 3.848
incêndios, contra 2.818
nos primeiros seis meses de
2006. “Alguns especialis-
tas afirmam que a situação
deve piorar até outubro,
pois estamos passando por
um período de seca fora do
normal”, acrescentou.

Hospital
O deputado Domingos
Sávio (PSDB) abordou o
atendimento aos pacientes
de câncer no Centro-Oeste
mineiro, em especial na ci-
dade de Divinópolis. “A fal-
ta de dinheiro é um gran-
de empecilho para atender
às demandas da área da
saúde”, afirmou o parla-
mentar. Segundo o depu-

tado, R$ 2 milhões são
destinados à cidade por
mês para a área da saúde.
Deste total, R$ 350 mil
vão para o tratamento de
portadores de câncer.
“Muitas vezes o valor gas-
to para cuidar dessas pes-
soas com câncer é maior,
e o secretário municipal de
Saúde, Vanir Andrade, ale-
ga que não pode investir

mais, porque o gasto tem
que ser comprovado ao SUS
e, segundo ele, isso não é
possível”, afirmou Sávio. O
parlamentar disse ter re-
corrido ao secretário de
Estado de Saúde, Marcus
Pestana, que se pron-
tificou a enviar uma equi-
pe para assessorar Vanir
Andrade, que não se mani-
festou.
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TV ASSEMBLÉIA

ACONTECE HOJE

PLENÁRIO

8h 20
• Procon na Escola – 112 alunos do ensino médio do Colégio Colibri,
do bairro Savassi  (Belo Horizonte)

12 horas
• Projeto Zás (Teatro) –  apresenta Fátima Carretero & Cia. de Baile

Flamenco Los Del Rocío no espetáculo El Sacromonte – homena-
gem a Mariquilla

19 horas
• Coral da Assembléia (Igreja B. União) – Encontro Arte e Vida

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Reunião Conjunta das Comissões de Trabalho e Educação
(reprise) – Reajuste de vencimento dos servidores  da
Educação Básica (gravado no dia 22 de agosto)

11h30 Panorama – Região Metropolitana: Desafios

12h Sala de Imprensa – Esporte: Inclusão Social

13h Mundo Político

13h30Repórter Assembléia – 1ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

14h Assembléia ao vivo

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Programa Comissões em Destaque

19h30Repórter Assembléia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

20h Segunda Musical (inédito)

20h30Promulgação da PEC 77 – Aposentadoria dos Policiais Civis

21h Palestra: Pare de Fumar (inédito) – Com o pneumologista
Renato Gonçalves

22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político – Retrospectiva da semana

23h Via Justiça (inédito) – Relações Trabalhistas

23h40 Teatro Assembléia

0h10Sala de Imprensa – Esporte: Inclusão Social

1h10 Visão Parlamentar

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

Mensagem do governador autoriza crédito
suplementar para Tribunal Militar

  O Plenário da Assem-
bléia Legislativa de Minas Ge-
rais recebeu na Reunião Ordi-
nária de ontem uma mensagem
do governador autorizando a
abertura de crédito suplemen-
tar no valor de R$ 610 mil para
o Tribunal de Justiça Militar
de Minas Gerais (TJM). Justi-
ficando a mensagem, o gover-
nador explica que a Lei Orça-
mentária Anual – Lei 16.696,
de 2007 –, não contém dis-
positivo que autorize o Poder
Executivo a abrir crédito su-
plementar ao orçamento do
Tribunal de Justiça Militar.
Segundo a mensagem, o cré-
dito suplementar destina-se a
cobrir despesas com assinatu-
ra de cessão de uso entre o
Instituto Mineiro de Gestão
das Águas (Igam) e o TJM. A
assinatura refere-se à transfe-
rência de responsabilidade
para o Tribunal sobre o imóvel
na Avenida Prudente de Mo-

rais pelo pagamento de im-
postos,  pelas taxas e contri-
buições e pela manutenção do
imóvel. O crédito suplementar
também será usado para co-
brir despesas com reajuste do
auxílio-alimentação dos servi-
dores do Poder Judiciário e
com pagamento de benefí-
cios de pensionistas.
Encerramento – A Presidên-
cia declarou encerrada a dis-
cussão em 2º turno dos Pro-
jetos de Lei 347 e 1.332, de
2007, e em 1º turno dos Pro-
jetos de Lei 994, 1.356 e
1.415, de 2007, uma vez que
permaneceram em ordem do
dia por seis reuniões.
Pronunciamentos –  Dois par-
lamentares fizeram pronun-
ciamentos pelo artigo 70 do
Regimento Interno, comen-
tando diversos assuntos. O
deputado Paulo Guedes (PT)
tratou do abastecimento de
água em Miravânia e de

obras em estradas do Norte
de Minas. Já o deputado
Getúlio Neiva (PMDB) tratou
principalmente de temas na-
cionais e também mencionou
o Ministério Público.

Paulo Guedes fez uma
cobrança à Copasa. Segundo
ele, a empresa concluiu obras
para abastecimento da cida-
de de Itacarambi (Norte de
Minas) com água do Rio São
Francisco no início deste ano
e, até agora, não realizou a
inauguração da obra.

O deputado Getúlio
Neiva enfocou diversos assun-
tos nacionais, afirmando que
Minas não pode ficar afasta-
da dessas discussões. Ele dis-
se que o País tem que encon-
trar uma solução para o
“apagão da saúde”, defenden-
do, para isso, a divisão da ar-
recadação da CPMF entre
União, Estados e Municípios
ou a extinção dessa contri-

buição. Atualmente, o gover-
no federal centraliza toda a
arrecadação, destinando para
a saúde apenas 0,20% dos
0,38% cobrados sobre a movi-
mentação financeira: 0,10%
vão para a Previdência e 0,08%
para o Bolsa-Família.

Extraordinária
Na Reunião Extraor-

dinária realizada pela ma-
nhã, os deputados discu-
tiram os critérios do PL
1.182/07, do governador,
que prioriza pessoas com
70 anos ou mais para re-
cebimento de precatórios
de natureza alimentar em
atraso. Vários deputados
defenderam o benefício
para pessoas a partir de 60
anos. Também foi defendi-
da a instalação da CPI do
sistema carcerário.


