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Projeto de Lei que flexibiliza regulamentação
das Oscips é aprovado à noite no Plenário

O Projeto de Lei 755/07,
do deputado Vanderlei
Miranda (PMDB), que modifica
regras de qualificação e funcio-
namento das organizações da
sociedade civil de interesse pú-
blico (Oscips), foi aprovado em
1º turno, na Reunião Extraor-
dinária de ontem à noite.

Até as 22 horas, os de-
putados aprovaram ainda, em
turno único, o PL 1.737/07,
do governador, que autoriza
abertura de crédito suplemen-
tar para o Tribunal de Justiça;
e o PL 1.738/07, também do
governador, que autoriza aber-
tura de crédito em favor do
Ministério Público. Na pauta
estavam vários projetos que
passaram por comissões ao
longo do dia.

As Oscips são entidades
que não integram o aparelho
burocrático do Estado, mas
recebem uma qualificação es-
tatal, com recursos orçamen-
tários, bens públicos e até
mesmo servidores cedidos
pela administração pública.

Entre as alterações da propo-
sição está o fim da exigência
de tempo mínimo de dois anos
de atividade para que a ins-
tituição seja qualificada como
Oscip. Logo depois de apro-
vado em Plenário, o projeto
foi encaminhado para a FFO,

onde recebeu parecer pela
aprovação, já em 2º turno, e
mais seis emendas.

Durante a sua trami-
tação, o PL 1.737/07 recebeu
parecer que incorpora a emen-
da nº 2, do governador, que
elevou o valor a ser suple-

mentado, tendo em vista nova
estimativa realizada pelo tri-
bunal. Conforme discriminado
na proposição original, os cré-
ditos destinam-se às despesas
de pessoal, encargos sociais
e outras despesas correntes.
Íntegra na internet

CCJ faz análise
positiva

dos trabalhos
A Comissão de Constitui-

ção e Justiça (CCJ) realizou on-
tem a 20ª e última reunião do
ano. No fim dos trabalhos, o
deputado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB), presidente da CCJ, rea-
firmou a seriedade da comissão
e elogiou a participação de
seus membros. Além de todas
as reuniões ordinárias previs-
tas – 20 no total –, também
ocorreram outras 39, extraor-
dinárias. “Nenhuma reunião
deixou de acontecer. Várias
vezes, fomos julgados como
muito severos, mas o tempo
foi senhor da razão”, disse.
Página 4

Cidade da RMBH quer
compensação ambiental

Moradores de Mário
Campos, na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte,
principalmente dos bairros
Bom Jardim, Bela Vista e
Tangará, demonstraram insa-
tisfação com a “arrogância”
da empresa Mineral do Brasil,
que atua na região, e recla-
maram dos danos ambientais
causados pela exploração de
minério de ferro.

Em audiência pública
realizada ontem pela Comissão
de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, representantes des-
ses bairros pediram compen-
sações ambientais e respei-
to com a população. A reu-

nião foi pedida pelo deputa-
do Dinis Pinheiro (PSDB), 1°-
secretário da ALMG.

Diante das denúncias
generalizadas contra os da-
nos ambientais, como racha-
duras em casas dos três bair-
ros, tráfego intenso de car-
retas, poluição atmosférica
e possível irregularidade no
licenciamento ambiental da
empresa, o Ministério Pú-
blico, representado pela
promotora de Ibirité, Ja-
naine Brandão Silveira, su-
geriu nova audiência, na
qual seria assinado um Ter-
mo de Ajustamento de Con-
duta (TAC). Página 5

Gás natural
traz novas
perspectivas
O ex-ministro das Minas

e Energia Paulino Cícero afir-
mou que a descoberta de re-
servas de gás natural no Vale
do São Francisco é apenas
questão de tempo. Ele acredi-
ta que a prospecção ainda não
foi à profundidade suficien-
te para alcançar as jazidas
que afloram espontaneamen-
te por frestas do terreno.

Paulino Cícero partici-
pou ontem da reunião da Co-
missão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social so-
bre as perspectivas de expan-
são da atividade minerária no
Estado. Página 2

Deputados tiveram muito trabalho ontem no Plenário. Hoje, às 20 horas, haverá Reunião Solene

 Ricardo Barbosa
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Expansão da mineração e gás natural
trazem perspectivas para Minas

O ex-ministro das Minas
e Energia Paulino Cícero afir-
mou que a descoberta de re-
servas de gás natural no Vale
do São Francisco é apenas
questão de tempo. Ele acre-
dita que a prospecção ainda
não foi à profundidade sufi-
ciente para alcançar as jazi-
das que afloram espontanea-
mente por frestas do terreno.
“Até o fim de 2009 devemos
alcançar algum resultado im-
portante e, dentro de cinco
ou seis anos, a exploração
comercial deve começar, mu-
dando a matriz energética do
desenvolvimento”, disse.

Paulino Cícero, ex-de-
putado, secretário de Estado
e presidente da Usiminas, par-
ticipou da reunião da Comis-
são do Trabalho, da Previdên-
cia e da Ação Social realizada
ontem, sobre as perspectivas
de expansão da atividade
minerária no Estado, com cui-
dados ambientais e respeito
à legislação trabalhista.

O autor do requeri-
mento, deputado Antônio
Carlos Arantes (PSC), quer se
inteirar sobre o que chama
de “momento feliz” do setor
de mineração, com grandes
investimentos anunciados
para ampliação das princi-
pais siderúrgicas.

Embora advertindo que
os números mais atualizados
estão em poder do Sindiextra,
e não do Sindifer, que agora
preside, o ex-ministro disse
que os 51 produtores de gusa
do Estado consomem 13 mi-
lhões de toneladas anuais de
minério e que essas siderúr-
gicas fizeram grandes inves-
timentos para se adequar à
legislação ambiental e redu-
zir suas emissões.

“Enquanto as aciarias
produzem toluenos e outros
agentes nocivos, a indústria
de gusa deixa 200 quilos
de oxigênio para cada to-
nelada de gusa produzida.
João Monlevade, que era um
triste exemplo de emissão de

poluentes, hoje é um oásis
ambiental. Seus filtros retêm
o material particulado e o
transformam em ‘pó de valão’,
um nutriente essencial para
o plantio de eucalipto”, dis-
se Paulino Cícero.

Entre os esforços das
indústrias guseiras, segundo
o presidente do Sindifer, está
a busca da sustentabilidade,
para que nenhum carvão pro-
duzido em seus fornos seja
feito com mata nativa, e mui-
to menos com mão-de-obra
infantil. A otimização da
energia diminuiu o consumo
de carvão para o patamar de
3,2 m3 por tonelada de gusa
produzida. De janeiro a ou-
tubro de 2007, o faturamento
das guseiras aumentou
11,02% sobre igual período
de 2006. O nível de emprego
cresceu 11,16%, com decrés-
cimo no número de horas ex-
tras. A mineração de não-
metálicos (granito, cimento,
etc.) cresceu 4,48%.

O deputado Doutor
Viana (DEM) participou da
parte final da reunião para
dizer que “a geração de em-
pregos é a principal angústia
do homem público”; que não

apóia o paliativo das bolsas e
subsídios; e que a silvicultura
e a mineração são empreendi-
mentos importantes para ge-
rar empregos e impostos para
o desenvolvimento do Estado.

A presidente da comis-
são, deputada Rosângela Reis
(PV), pediu qualificação pro-
fissional para que os traba-
lhadores possam aproveitar o
momento de expansão que
a indústria vive e falou
sobre a criação da Região
Metropolitana do Vale do
Aço, para substituir o cres-
cimento desordenado que
as cidades da região estão

vivenciando por um plane-
jamento urbano adequado.
Pareceres e requerimentos
– Foram aprovados parece-
res favoráveis aos Projetos
de Lei 18/07, do deputado
Eros Biondini; 27/07, do
deputado Ivair Nogueira;
389/07, do deputado Antô-
nio Júlio; 885/07, do depu-
tado Zezé Perrella; e 118/07,
do deputado André Quintão.
Íntegra na internet
Presenças – Deputados An-
tônio Carlos Arantes (PSC) e
Doutor Viana (DEM) e depu-
tadas Rosângela Reis (PV) e
Elisa Costa (PT).

Elisa Costa, Antônio Carlos Arantes e Rosângela Reis: interesse pela mineração

 Paulino Cícero acredita em gás no Vale do São Francisco
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Criação de assessoria em secretaria
passa pela Administração Pública

Já está pronto para ser
votado pelo Plenário em 2°
turno o Projeto de Lei (PL)
1.805/07, do governador do
Estado, que cria a assessoria
técnico-consultiva na estrutu-
ra da Secretaria de Estado de
Governo e também estabelece
nova sistemática para a dis-
tribuição dos cargos de pro-
vimento em comissão do Exe-
cutivo. A Comissão de Admi-
nistração Pública da Assem-
bléia Legislativa aprovou pa-
recer favorável de 2° turno ao
projeto em reunião realizada
ontem. Também foi aprovado
parecer favorável de 2° turno
ao PL 641/07, do deputado
Paulo Guedes (PT), que dispõe
sobre reserva de vaga de está-
gio para portadores de defici-
ência. Ambos estavam na pau-
ta da Reunião Extraordinária de
Plenário da noite de ontem.

O presidente da comis-
são e relator do PL 1.805/07,
deputado Elmiro Nascimento
(DEM), opinou pela sua apro-
vação na forma do vencido em
1° turno e com as emendas
n°s 1, 2 e 3, que apresentou.
A emenda n° 1 tem como ob-
jetivo limitar o valor da grati-
ficação por trabalho estraté-
gico por cada área de atua-
ção. A emenda n° 2 acrescen-
ta que os 30 cargos de gestor
de ensino criados na Funda-
ção João Pinheiro deverão ser
providos por profissionais com
título de doutor e com conhe-
cimentos na área temática de
atuação. Já a emenda n° 3 al-
tera a redação do artigo 9°,
determinando um limite para
a retribuição pecuniária devi-
da aos membros da comissão
técnica definidos pelo pará-
grafo 1° do artigo 10° da Lei
12.733, de 1997.

Originalmente, o proje-
to altera a Lei Delegada 124,
de 2007, com o objetivo de
criar a assessoria técnico-con-
sultiva na estrutura orgânica
da Secretaria de Estado de
Governo e 12 cargos de provi-
mento em comissão. De acor-

do com a justificativa apresen-
tada pelo governador, a asses-
soria terá como função o pre-
paro da redação de decreto e
de projeto de lei de iniciativa
do governador a serem envia-
dos ao Poder Legislativo, bem
como a fundamentação de ra-
zões de veto.
Novos cargos – O projeto foi
aprovado em 1° turno pelo Ple-
nário com várias modificações.
O novo texto incluiu alterações
que foram enviadas pelo go-
vernador e passou a alterar as
Leis Delegadas 91, 124, 174 e
175, todas de 2007, e estabe-
lece nova sistemática para a
distribuição dos cargos de pro-
vimento em comissão no Po-

der Executivo. Com o
substitutivo, o Executivo cria
cargos e remaneja a sua dis-
tribuição entre os órgãos da
administração. Estão sendo
criados 45 cargos, sendo 30
com nível de doutorado na
Fundação João Pinheiro, que
deverão ser preenchidos por
meio de seleção pública, mas
que serão extintos em 31 de
janeiro de 2011.

Também estão sendo
criados 13 cargos na Secre-
taria de Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimento
Sustentável e dois na Secre-
taria de Estado de Planeja-
mento e Gestão (Seplag). O
substitutivo ainda prevê o

remanejamento de 19 cargos da
Assessoria Técnica Legislativa,
hoje existentes na estrutura da
Advocacia-Geral do Estado,
para a Secretaria de Estado
de Governo. Outras modifica-
ções são a extinção de 157 car-
gos do Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA) e a sua
transformação em 260 funções.
Estágio – Também foi aprovado
parecer sobre o PL 641/07, que
dispõe sobre reserva de vaga para
pessoa portadora de deficiência,
em estágio, em órgão das admi-
nistrações públicas direta e in-
direta do Estado. O relator, de-
putado Chico Uejo (PSB), opi-
nou pela aprovação na forma do
vencido em 1° turno.

Projetos do governador e do TCEMG
recebem pareceres favoráveis
Cinco proposições, duas

delas de autoria do Tribunal
de Contas do Estado de Mi-
nas Gerais (TCEMG), tiveram
pareceres de 2º turno apro-
vados pela Comissão de Ad-
ministração Pública na noite
de terça-feira (18). Com essa
votação, ficam prontos para
serem votados em Plenário, em
definitivo, o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 34/07,
de autoria do TCE; o Projeto
de Lei (PL) 1.760/07, tam-

bém de autoria do TCE; e os
PLs 1.770/07,1.854/07 e
1.876/07, de autoria do go-
vernador do Estado. Todos
esses projetos estavam na
pauta da Reunião Extraordi-
nária de Plenário marcada
para a noite de ontem. (Leia
a íntegra da matéria, com
o detalhamento dos proje-
tos, na internet)
Presenças – Na reunião da
tarde de ontem, participaram
os deputados Elmiro Nasci-

mento (DEM), presidente da
comissão; Ademir Lucas
(PSDB), vice-presidente;
Chico Uejo (PSB) e Inácio
Franco (PV). Já na reunião da
noite de terça-feira, estiveram
presentes os deputados Elmiro
Nascimento, Ademir Lucas,
André Quintão (PT), Chico
Uejo, Domingos Sávio (PSDB),
Inácio Franco, Ivair Nogueira
(PMDB), Lafayette de Andrada
(PSDB), Sebastião Costa (PPS)
e Weliton Prado (PT).

A comissão colocou diversos projetos em condição de serem votados pelo Plenário

 Marcelo Metzker
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Constituição e Justiça realizou 59
 reuniões ao longo do ano de 2007
A Comissão de Constitui-

ção e Justiça (CCJ) realizou
ontem a 20ª e última reunião
do ano. Os deputados aprova-
ram dois pareceres que conclu-
íram pela constitucionalidade
das proposições. Também fo-
ram aprovadas 23 propostas
que dispensam a apreciação do
Plenário, todas elas de decla-
ração de utilidade pública.

Com parecer do deputa-
do Sebastião Costa (PPS),
aprovado em 1º turno na for-
ma do substitutivo nº1, o PL
1.875/07, do deputado Walter
Tosta (PMN), dispõe sobre a
obrigatoriedade de institui-
ções financeiras, administra-
doras de cartões de crédito, ad-
ministradoras de cartões de
afinidade e empresas correlatas
fornecerem correspondências
impressas no sistema braille
quando solicitadas.

O substitutivo nº1 apre-
sentado visa a atender ao
princípio da consolidação das
normas e a estender a medida
às administradoras de cartões
de crédito, que foram reco-
nhecidas como instituições
financeiras pelo Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ).
Colunista – Já o deputado
Neider Moreira (PPS) relatou
o PL 1.865/07, em turno úni-

co, do deputado Dinis Pinhei-
ro (PSDB), e concluiu pela
constitucionalidade do proje-
to na forma apresentada. A
proposta institui o Dia Esta-
dual do Colunista.

Também na pauta do
dia, o PL 1.543/07, em 1º
turno, de autoria do deputa-
do Bráulio Braz (PTB), não
teve seu parecer discutido
porque o relator, deputado
Sebastião Costa, solicitou pra-
zo regimental para debatê-lo
com o proponente. O projeto
pretende instituir auxílio es-
pecial para o servidor público
estadual que tenha filho na-
tural deficiente, com o vírus
HIV ou com outras doenças de
natureza grave ou maligna
que requeiram cuidados pes-
soais e médicos permanentes.
Balanço – No fim dos traba-
lhos, o deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), presidente da
CCJ, reafirmou a seriedade da
comissão e elogiou a partici-
pação de seus integrantes.

Além de todas as reu-
niões ordinárias previstas –
20 no total –, também
ocorreram outras 39 extra-
ordinárias. “Nenhuma reu-
nião deixou de acontecer.
Várias vezes, fomos julgados
como muito severos, mas o

tempo foi senhor da razão.
Não temos nenhuma ação de
inconstitucionalidade dos
projetos que passaram por
aqui este ano”, disse.

O vice-presidente da
comissão, deputado Gilber-
to Abramo (PMDB), parabe-
nizou Dalmo pela forma como
conduziu os trabalhos. “Sa-
bemos que não adianta apro-
var leis que ficarão no pa-
pel. A responsabilidade é
muito grande. Temos mais de
17 mil leis e somente cerca
de 20% delas funcionam.
Esperamos contribuir com a
efetivação dos projetos que
passam por essa comissão”,
afirmou o deputado.

“Temos que nos pautar
pela tríade ‘legalidade, cons-
titucionalidade e juridici-
dade’, mas também pela
razoabilidade”, avaliou o de-
putado Hely Tarqüínio (PV),
que se disse muito satisfei-
to em fazer parte da CCJ. “Já
fui presidente da comissão
por dois anos. Aqui, apren-
de-se legística. Aqui, nasce
a lei, que precisa obedecer a
princípios”, finalizou.
Presenças – Deputados
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
presidente; Gilberto Abramo
(PMDB), vice-presidente;
Hely Tarqüínio (PV), Neider
Moreira (PPS) e Sebastião
Costa (PPS).

Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Lia Priscila

Deputados aprovam mais segurança
para carga e descarga de valores

O Projeto de Lei (PL)
700/07, do deputado Sargento
Rodrigues (PDT), que estabele-
ce normas de segurança para a
carga e descarga de valores em
estabelecimentos financeiros,
recebeu ontem parecer favorá-
vel, de 2º turno, da Comissão
de Segurança Pública.

A iniciativa tem a fina-
lidade de garantir a seguran-
ça da população e do pa-
trimônio público e privado.
Segundo o relator, deputado
Paulo Cesar (PDT), que opi-
nou pela aprovação do pro-

jeto na forma do vencido em
1o turno, a medida preventi-
va é importante porque esta-
belece que a carga e descar-
ga de valores seja feita no
interior das agências bancá-
rias, local protegido e de
acesso restrito, reduzindo a
possibilidade de assaltos.
Requerimento – A comissão
também aprovou um reque-
rimento do deputado Sargen-
to Rodrigues para formulação
de apelo ao corregedor de Jus-
tiça e ao presidente do Conse-
lho Nacional de Justiça, a fim

de que sejam tomadas provi-
dências no sentido de revisar
a aplicação da medida so-
cioeducativa de prestação de
serviços à comunidade a duas
crianças de Boa Esperança. Se-
gundo o deputado, a senten-
ça viola o Estatuto da Criança
e do Adolescente.

Também foram aprova-
dos 19 requerimentos que dis-
pensam a apreciação do Plenário.
Presenças  – Deputados Sar-
gento Rodrigues (PDT), pre-
sidente; Paulo Cesar (PDT),
vice; e Delvito Alves (DEM). Deputado Sargento Rodrigues

Lia Priscila
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Município de Mário Campos, na Grande
BH, quer compensação de mineradora
Moradores de Mário

Campos, Região Metropolita-
na de Belo Horizonte, prin-
cipalmente dos bairros Bom
Jardim, Bela Vista e Tangará,
demonstraram insatisfação
com a “arrogância” da em-
presa Mineral do Brasil, que
atua na região, e reclamaram
dos danos ambientais causa-
dos pela exploração de mi-
nério de ferro. Em audiência
pública realizada ontem pela
Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais, repre-
sentantes desses bairros pe-
diram compensações am-
bientais e respeito com a
população. A reunião foi
pedida pelo deputado Dinis
Pinheiro (PSDB).

Diante das denúncias
generalizadas dos danos
ambientais, como rachaduras
em casas dos três bairros,
tráfego intenso de carretas,
poluição atmosférica e pos-
sível irregularidade no
licenciamento ambiental da
empresa, o Ministério Públi-
co, representado pela promo-
tora de Ibirité, Janaine
Brandão Silveira, sugeriu
nova audiência. Nessa reu-
nião seria apresentado um
Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) à empresa,
cujo texto incluiria como
uma das prioridades o apro-
veitamento de mão-de-obra
de Mário Campos.

Outro resultado foi a
aprovação de requerimento
do deputado Sávio Souza
Cruz (PMDB), presidente da
comissão, solicitando que a
Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Feam) investigue
o processo de licenciamento
da empresa, acusada pelo pre-
feito de Mário Campos,
Anderson Ferreira Alves, de não
possuir alvará para funciona-
mento. Ele ainda pede  que o
mesmo órgão fiscalize as ati-
vidades da Mineral do Brasil; e
que, em caso de constatação
de alguma irregularidade, que
tome as providências devidas.

Maior reclamação foi
sobre descaso da empresa

Sintetizando os depoi-
mentos de moradores, produ-
tores de hortaliças, vereado-
res e prefeito, o deputado
Dinis Pinheiro disse que, além
do problema ambiental, as
relações da empresa com a
população estão sendo desres-
peitosas. Segundo depoimen-
tos diversos, a empresa não
recebe nem as autoridades de
Mário Campos nem os morado-
res. Pinheiro sugeriu que haja
uma parceria maior e que a Mi-
neral do Brasil participe mais
da vida da comunidade, “aju-
dando nos problemas locais,
como recuperação de vias e
construção de posto de saúde”.

Para Sávio Souza Cruz,
é preciso verificar a situação
legal do empreendimento: se
está licenciado e como foi
concedido o licenciamento.
Suas colocações foram con-
seqüência da divergência de in-
formações entre o prefeito
Anderson Alves e a representan-
te da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Recursos
Renováveis, Isabel Cristina Car-

doso de Meneses. O prefeito
garantiu que não há alvará da
prefeitura. Isabel Cristina disse
que o licenciamento da empresa
está correto e que um dos requi-
sitos de fornecimento da licença
de exploração é exatamente a
concordância da prefeitura.

O deputado Fábio Avelar
(PSC) destacou que o mais
urgente é a solução do impac-
to do tráfego pesado das car-
retas nos bairros mais próxi-
mos. Ele acatou a idéia do TAC
como melhor solução. A pro-
motora Janaine Silveira disse
que o Ministério Público não
tinha conhecimento da gra-
vidade da situação. Ela expli-
cou aos moradores a legisla-
ção ambiental e sugeriu com-
pensações pela Mineral do Bra-
sil, como a construção de um
parque ecológico.
Presenças – Deputados Sávio
Souza Cruz (PMDB), presiden-
te; Fábio Avelar (PSC), vice;
Almir Paraca (PT), Hely
Tarqüínio (PV), Inácio Franco
(PV), Dinis Pinheiro (PSDB) e
Wander Borges (PSB).

Desenvolvimento
versus

preservação
Muitos depoimentos

abordaram a relação entre de-
senvolvimento e preservação,
como o do presidente do Sin-
dicato dos Produtores Rurais
de Mário Campos, Cláudio Car-
doso. Segundo ele, “além da
falta de água provocada pela
longa estiagem, nossa região
convive com a poluição at-
mosférica e com a possibili-
dade de contaminação do len-
çol freático”. Isabel Cristina,
representante da Semad,
garantiu que não há compro-
metimento do lençol.

O gerente administrati-
vo da Mineral do Brasil, Bru-
no Junqueira, disse que a em-
presa não se furta ao contato
com a população da cidade e
que participa da administra-
ção, inclusive recuperando
vias como a Três Irmãos, cita-
da pelos vereadores e mora-
dores como a mais prejudica-
da pela atividade mineradora.

Ele destacou como um
dos benefícios mais atuais o
aumento da arrecadação de
impostos pela prefeitura. Di-
nis Pinheiro lembrou que a
prefeitura ficará com somen-
te R$ 50 mil ou R$ 70 mil por
mês e pediu que a empresa de-
clarasse à Secretaria de Esta-
do de Fazenda tudo o que ex-
plorou até agora, “para que
Mário Campos pudesse receber
tudo o que perdeu antes”.
Requerimentos – Além do re-
querimento de Sávio Souza
Cruz, a comissão aprovou ou-
tro em que o deputado Almir
Paraca (PT) solicita à Agên-
cia Nacional do Petróleo (ANP)
a adoção das medidas neces-
sárias para que todos os blo-
cos de exploração de gás ar-
rematados pela Empresa
Geobrás, na 7ª rodada de li-
citações, e hoje abandona-
dos, sejam ofertados a outras
empresas interessadas.

Moradores de Mário Campos marcaram presença na reunião

 Willian Dias
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Projeto sobre incentivo à inovação
tecnológica está pronto para 2o turno
Está pronto para ser

analisado pelo Plenário, em 2o

turno, o Projeto de Lei (PL)
30/07, do governador, que
cria mecanismos de incentivo
à inovação tecnológica por
parte do Estado. A Comissão
de Educação, Ciência, Tecno-
logia e Informática emitiu,
ontem, parecer favorável à
proposição, na forma aprova-
da em 1o turno, além de ou-
tros cinco pareceres de pro-
jetos de lei. Também durante
a reunião, os deputados re-
ceberam documento produzi-
do pelos participantes do Ci-
clo de Debates “Alimentação
Escolar”, realizado na ALMG no
mês de outubro, com 48 pro-
postas para o segmento.

O PL 30/07 estabelece
medidas de incentivo à pes-
quisa científica e tec-
nológica nas atividades
produtivas, com objetivo
de obter autonomia tecno-
lógica, capacitação e

competitividade no proces-
so de desenvolvimento in-
dustrial do Estado de Minas
Gerais. Em 1o turno, o pro-
jeto foi aprovado na forma
do substitutivo nº 3, que
consolidou os aperfeiçoa-
mentos técnicos promovidos
na proposição.

A relatora foi a deputa-
da Maria Lúcia Mendonça
(DEM). Ela também relatou, em
1o turno, o PL 1.203/07, do
deputado Paulo Guedes (PT).
Originalmente, a proposta dis-
põe sobre a obrigatoriedade
de as redes de ensino pública
e privada do Estado fornece-
rem aos pais e responsáveis
legais informações sobre a
vida escolar dos alunos regu-
larmente matriculados, além
de acesso às instalações da
escola e a seu projeto peda-
gógico. Pela proposição, os
pais ou responsáveis poderão
ter acesso a essas informações,
independentemente de ape-

nas um deles deter a guarda
do menor.  Maria Lúcia apre-
sentou o substitutivo nº 2,
determinando que o projeto
passe a alterar a Lei 15.455,
de 2005, que estabelece nor-

mas para o cumprimento do
disposto no inciso VIII do
artigo 12 da Lei Federal
9.394, de 1996, que estabe-
lece as diretrizes e bases da
educação nacional.

Deputado Vanderlei Jangrossi e deputada Maria Lúcia Mendonça

 Lia Priscila

Cadastro de alunos para estágios
Também recebeu parecer

de 1o turno pela aprovação, na
forma do substitutivo nº 2, o
PL 234/07, do deputado Arlen
Santiago (PTB), que pretende
que as escolas públicas esta-
duais de ensino médio efe-
tuem o cadastramento dos alu-
nos, visando ao encaminha-
mento para estágio. O relator
do parecer, Vanderlei Jangrossi
(PP), lembrou que o assunto
está em consonância com a le-
gislação em vigor e apresen-
tou o substitutivo nº 2, que
incorpora alterações sugeridas
pela Comissão de Constituição
e Justiça e prevê alteração na
Lei 12.079, de 1996, para que
o cadastro de alunos de esco-
las públicas interessados em
estágio seja colocado à dispo-
sição dos órgãos e entidades
da administração pública.
Material didático – Também
foi aprovado parecer de 1o tur-
no favorável ao PL 1.680/07,

da deputada Maria Lúcia
Mendonça, que altera a Lei
16.669, de 2007, que esta-
belece normas para a adoção
de material didático-escolar
pelos estabelecimentos de
educação básica da rede par-
ticular, visando promover
ajustes nas disposições da
norma, de modo a atribuir-
lhe maior clareza e conferir-
lhe aplicabilidade mais efe-
tiva por parte das institui-
ções de ensino.

O relator também foi o
deputado Vanderlei Jangrossi,
que opinou pela aprovação da
matéria com as emendas nºs 1
e 2, da CCJ, e a emenda nº 3,
apresentada. Essa emenda in-
clui uma ressalva no artigo 6º
da Lei 16.669,  estabelecen-
do que a vedação de indica-
ção do fornecedor ou marca
do material não se aplica aos
livros e apostilas adotados
pela escola.

Outro parecer de 1o tur-
no aprovado foi sobre o PL
532/07, do deputado Carlin
Moura (PCdoB), que institui
a bolsa-atleta, cujo valor será
estabelecido pelo Poder Exe-
cutivo. A relatora, Maria Lú-
cia Mendonça, emitiu parecer
favorável ao projeto, na for-
ma do substitutivo nº 1, da
CCJ. O substitutivo determi-
na que a bolsa-atleta será con-
cedida pelo prazo de um ano.

Também foi aprovado
parecer de turno único sobre
o PL 1.704/07, da deputada
Ana Maria Resende (PSDB) e
dos deputados Carlin Moura
e Doutor Rinaldo (PSB). O
projeto institui a Semana
de Conscientização sobre
Transtorno de Aprendiza-
gem. A relatora, deputada
Maria Lúcia Mendonça, opi-
nou pela aprovação da ma-
téria na forma do substi-
tutivo nº 1, da CCJ.

Propostas para
alimentação
escolar
Os deputados receberam

integrantes da comissão de repre-
sentação do Ciclo de Debates “Ali-
mentação Escolar e Segurança Ali-
mentar Nutricional”, realizado na
ALMG nos dias 18 e 19 de outu-
bro. Liderados pelo presidente do
Conselho Estadual de Alimenta-
ção Escolar (CAE), Élido Bonomo,
eles entregaram um documento
com as propostas sugeridas pe-
los participantes do debate para
aprimorar as políticas públicas
de alimentação nas escolas.

Na reunião, ainda foram
aprovados requerimentos de par-
lamentares. Íntegra na internet
Presenças – Deputada Maria
Lúcia Mendonça (DEM), vice-
presidente da comissão, que pre-
sidiu a reunião; e os deputados
Carlin Moura (PCdoB), Vanderlei
Jangrossi (PP), Lafayette de
Andrada (PSDB), João Leite
(PSDB) e André Quintão (PT).
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PEC que antecipa aposentadorias
de mulheres militares é analisada

Está pronta para o Ple-
nário, em 1º turno, a  Propos-
ta de Emenda à Constituição
(PEC) 25/07, do deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) e ou-
tros, que reduz de 30 para 25
anos a idade mínima para que
bombeiros e policiais militares
do sexo feminino possam re-
querer a aposentadoria. A Co-
missão Especial criada para ana-
lisar a proposição aprovou on-
tem  parecer da deputada Elisa
Costa (PT) favorável à matéria.

A PEC dá nova redação
ao parágrafo 10 do artigo 39
da Constituição do Estado,
concedendo às mulheres poli-
ciais militares e bombeiros mi-
litares o direito de requerer a
transferência para a reserva re-
munerada aos 25 anos de efe-
tivo exercício. Hoje, assim

como os militares do sexo mas-
culino, as mulheres têm que
trabalhar por 30 anos antes de
requerer a aposentadoria.

Ao justificar a proposi-
ção, o deputado Sargento
Rodrigues lembra que a Cons-
tituição Federal considera ho-
mens e mulheres iguais, mas
também reconhece a dupla jor-
nada feminina, reduzindo em
cinco anos, em relação aos ho-
mens, o tempo de trabalho das
mulheres para a aposentadoria.
Isso, porém, não acontece no
âmbito da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar,
onde mulheres e homens têm
que trabalhar por 30 anos.

Segundo o autor, ne-
nhuma outra servidora nem tra-
balhadora do regime geral de
previdência é obrigada a fazê-

lo. “É necessário corrigir  a
injusta omissão  quanto  ao
regime próprio de previdência
dos  militares estaduais, que não
confere às policiais militares o
mesmo  direito de  aposentado-
ria mais célere. Há  uma  discri-
minação inconstitucional no
fato de a policial militar e a bom-
beiro militar terem de trabalhar
o mesmo tempo que o policial
militar  e o bombeiro militar para
se  aposentar”, completa.

A relatora, deputada Elisa
Costa, salientou que a PEC refor-
ça um direito à igualdade e que
toda a bancada feminina da ALMG
assina, simbolicamente, o pare-
cer. Segundo ela, o momento é
de ampliação de direitos, uma vez
que várias categorias já contam
com essa diferenciação de sexos
para efeito de aposentadoria.

Sargento Rodrigues lem-
brou que a parlamentar tam-
bém defendeu essa causa das
militares, por diversas vezes, na
tribuna do Plenário. “Sete es-
tados brasileiros já adotaram
a aposentadoria aos 25 anos
para as militares. Em Minas
Gerais, isso será opcional, um
direito das servidoras”, salien-
tou. De acordo com Rodrigues,
além das tarefas domésticas, as
militares exercem, muitas ve-
zes, o policiamento a pé.
Presenças – Deputados Antô-
nio Júlio (PMDB), presidente;
Délio Malheiros (PV), Eros
Biondini (PHS), Vanderlei
Miranda (PMDB), Sargento
Rodrigues (PDT), Chico Uejo
(PSB); e as deputadas Elisa
Costa (PT), relatora; e Cecí-
lia Ferramenta (PT).

Turismo
de Rio Preto
em discussão
Um requerimento do de-

putado Antônio Júlio (PMDB)
para realização de audiência
pública no município de Rio
Preto (Zona da Mata) foi apro-
vado ontem pela Comissão de
Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo.

A visita à cidade, que
está situada na divisa com o
Estado do Rio de Janeiro, de-
verá acontecer em 2008, em
data a ser agendada. Os obje-
tivos da audiência pública,
conforme o requerimento apro-
vado, são discutir o poten-
cial turístico da região e le-
var propostas para a Secreta-
ria de Estado de Turismo.

Antes de encerrar a úl-
tima reunião da comissão
deste ano, os deputados pre-
sentes fizeram um balanço
positivo dos trabalhos. Ínte-
gra na internet
Presenças – Deputados Van-
derlei Miranda (PMDB), presi-
dente; Eros Biondini (PSDB) e
Antônio Júlio (PMDB); deputa-
da Cecília Ferramenta (PT).

Projeto sobre passe livre
tem parecer contrário

A Comissão de Transpor-
te, Comunicação e Obras Pú-
blicas aprovou ontem parecer
de 1º turno contrário ao Pro-
jeto de Resolução (PRE) 716/
07, do deputado Sargento
Rodrigues (PDT). A proposição
susta os efeitos de dispositi-
vos do Decreto 32.649, de
1991, que exige a apresenta-
ção de atestado de pobreza
para a concessão do passe li-
vre a deficientes físicos, men-
tais e visuais e aos maiores de
65 anos no transporte coleti-
vo intermunicipal. Em reunião
anterior, foi concedida vista do
parecer, elaborado pelo depu-
tado Gustavo Valadares (DEM),
presidente da comissão, ao de-
putado Gil Pereira (PP).

O deputado Sargento
Rodrigues compareceu à reu-
nião para, segundo ele, escla-
recer o objetivo do projeto. De
acordo com o deputado, a Lei
9.760, de 1989, apenas con-
cedeu o benefício da
gratuidade aos idosos e defici-
entes citados, mas o Executi-
vo, ao regulamentar a lei, fez a

exigência do atestado de po-
breza. “A Constituição Federal
é clara. O decreto se restringe à
lei e não pode inovar. Mas, nes-
se caso, o Executivo inovou e
entrou na seara do Legislativo.
O decreto beneficia empresá-
rios do setor de transporte, em
detrimento da população mais
pobre. O projeto apenas
recoloca as coisas nos seus de-
vidos lugares”, avaliou.

O deputado Weliton Pra-
do (PT) também ressaltou que
um decreto não pode
condicionar um benefício pre-
visto em lei. “É ilegal e imo-
ral”, classificou. O deputado
Paulo Guedes (PT) acrescentou
que, da forma proposta no de-
creto, o benefício é “dado com
uma mão e retirado com a ou-
tra”. “Para tirar um atestado, é
preciso marcar horário e bus-
car ajuda na Defensoria Públi-
ca. Todo mundo sabe como é a
burocracia”, justificou. Para
tentar um acordo em torno da
proposição, Guedes apresentou
requerimento de adiamento da
votação, rejeitado pelos depu-

tados Gustavo Valadares e
Djalma Diniz (PPS).
Parecer – Em seu parecer,
Gustavo Valadares considerou
ser de competência do Executi-
vo decidir sobre a conveniência
e oportunidade de imple-
mentação do benefício da
gratuidade no transporte
intermunicipal. Durante a reu-
nião, ele acrescentou que a re-
tirada de pré-requisitos para a
concessão do benefício pode-
ria trazer um aumento de tari-
fas, com reflexos negativos para
o restante da população. “A re-
jeição tem como único objeti-
vo evitar um presente de Natal
na forma de aumento de tarifa”,
reforçou. O parecer foi aprova-
do com voto contrário do de-
putado Paulo Guedes. “A Cons-
tituição Federal foi rasgada”,
concluiu Sargento Rodrigues.
Presenças – Deputados Gustavo
Valadares (DEM), presidente da
comissão; Djalma Diniz (PPS),
Paulo Guedes (PT),Sargento
Rodrigues (PDT), Weliton Pra-
do (PT), Antônio Júlio (PMDB)
e Inácio Franco (PV).
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Doenças transmitidas por alimentos
devem ser notificadas, prevê projeto

A Comissão de Saúde
da Assembléia Legislativa
aprovou, ontem, parecer de
2º turno favorável à apro-
vação, na forma do venci-
do de 1º turno, do Projeto
de Lei (PL) 73/07, do de-
putado Gilberto Abramo
(PMDB).

A proposição acres-
centa ao Código de Saúde
de Minas Gerais (Lei
13.317, de 1990) artigo
determinando que os hos-
pitais, pronto-socorros,
postos de atendimento
ambulatorial e outras uni-
dades de saúde, públicas ou
privadas, notifiquem a au-
toridade sanitária local da
ocorrência de casos de do-
enças transmitidas por ali-
mentos (DTA). O relator da
proposição foi o deputado
Hely Tarqüínio (PV).

Os Projeto de Lei  601/
07, do deputado Célio Mo-
reira (PSDB), e 1.470/07, do
deputado Leonardo Moreira
(DEM), foram retirados de
pauta por determinação da
presidência da comissão, por
não cumprirem pressupostos
regimentais.
Requerimento – Foi, ainda,
aprovado requerimento de
autoria do deputado Carlos
Mosconi (PSDB), que solici-
ta a realização de audiência
pública para discutir a cha-
mada “judicialização da saú-
de”, ou seja, a obtenção de
medicamentos não forneci-
dos pelo SUS por determina-
ção judicial.

Outro requerimento
aprovado, do deputado Fa-
him Sawan (PSDB), pede que
seja realizada reunião com o
objetivo de discutir o trata-
mento e a prevenção da hi-
pertensão e do diabetes nos
programas de atenção bási-
ca ou primária.
Presenças – Deputados
Carlos Mosconi (PSDB), presi-
dente da Comissão; Hely
Tarqüínio (PV), vice-presiden-
te; e Sebastião Costa (PPS).

O projeto analisado ontem prevê notificação sobre doenças transmitidas por alimentos

Willian Dias

Agricultores familiares poderão
ter acesso garantido a sementes

A Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial
aprovou, ontem,  parecer favo-
rável de 2º turno ao Projeto de
Lei (PL) 56/07, de autoria do
deputado Weliton Prado (PT),
que institui a Política Esta-
dual de Incentivo à Utiliza-
ção de Sementes Selecionadas
nas propriedades que se de-
dicam à agricultura familiar.

O projeto, que rece-
beu parecer pela aprovação
na forma do vencido em 1º
turno, tem o objetivo de
garantir o acesso dos agri-
cultores familiares a se-
mentes selecionadas de
arroz, feijão, milho e hor-
taliças – ou, a critério do
órgão coordenador, de se-
mentes de culturas de sub-
sistência, conforme es-
pecificidades regionais.

De acordo com o pare-
cer do relator, deputado Chico
Uejo (PSB), a matéria recebeu
substitutivo da Comissão de

Constituição e Justiça, no 1º
turno, para corrigir deficiên-
cias jurídico-constitucionais.

Na Comissão de Política
Agropecuária, recebeu parecer
de 1º turno pela aprovação na
forma do substitutivo nº 2, para
corrigir conceitos e conteúdos

de ordem técnica e operacional,
incorporando sugestões de en-
tidades representativas do se-
tor, como a Emater e a Fetaemg.
Presenças – Deputados Van-
derlei Jangrossi (PP), presiden-
te; Antônio Carlos Arantes (PSC)
e Chico Uejo (PSB).

Deputados Antônio Carlos Arantes, Vanderlei Jangrossi e Chico Uejo

Ricardo Barbosa
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Projetos sobre PPAG e Orçamento já
podem ser votados pelo Plenário hoje
Foram aprovados ontem

pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária am-
pliada da Assembléia Legis-
lativa os Pareceres Favoráveis
aos Projetos de Lei 1.615/07,
que dispõe sobre o Plano
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) para o período
de 2008-11; e 1.616/07, que
estima as receitas e fixa as
despesas do Orçamento Fiscal
do Estado para 2008.

Com a aprovação, os dois
projetos estão prontos para
votação em Plenário. O PL
1.615/07 foi relatado pelo
deputado Lafayette de Andrada
(PSDB), enquanto o deputado
Zé Maia (PSDB) foi o relator
do PL 1.616/07.

Em seu parecer, o de-
putado Lafayette de Andrada
recomendou a aprovação,

sem alterações, de 29 emen-
das de parlamentares e da
Comissão de Participação
Popular ao PPAG. O relator
também apresentou outras
57 emendas e três sub-
emendas, que incorporaram,
com alterações, as propostas
de outras 196 emendas par-
lamentares. Com isso, estas
ficaram prejudicadas. O
relator recomendou ainda,
em seu parecer, a rejeição de
151 emendas parlamentares.

O projeto de lei do Pla-
no Plurianual de Ação Gover-
namental 2008-2011, em con-
sonância com o artigo 154 da
Constituição do Estado, con-
tém a operacionalização, em
programas e ações, da estra-
tégia delineada no Plano Mi-
neiro de Desenvolvimento In-
tegrado (PMDI), cuja atuali-

zação, para o período 2007-
2023, tramitou na Assem-
bléia no 1º semestre. A pro-
posta foi transformada na Lei
17.007, de 2007. O projeto
do PPAG apresenta, então, as
diretrizes, os objetivos, in-
dicadores, programas, ações
e metas da administração pú-
blica estadual para o período
2008-2011.

Em razão da integração
entre os instrumentos de pla-
nejamento do Estado – PMDI,
PPAG e Lei Orçamentária para
o exercício de 2008 –, a cha-
mada “Segunda Geração do
Choque de Gestão” tem como
principal característica o
foco nos resultados das polí-
ticas públicas. Conforme o
disposto na atualização do
PMDI, o modelo de gestão
estratégica do Estado delimi-

ta 11 áreas de resultado, que
se pretendem atingir por meio
da implementação dos progra-
mas previstos pelo PPAG.

Relator acata a íntegra de 332 emendas ao Orçamento
O relator do PL 1.616/07,

que trata do Orçamento do Es-
tado para 2008, recomendou a
aprovação de 332 emendas par-
lamentares ao projeto, sendo
317 delas de autoria dos depu-
tados e outras 14 da Comissão

de Participação Popular, que
consolidaram sugestões de en-
tidades da sociedade civil.

O deputado Zé Maia
apresentou ainda outras 48
emendas em seu relatório e
três subemendas que incorpo-
raram propostas de 55 emen-
das parlamentares, que ficaram
prejudicadas. Outras 380
emendas parlamentares tive-
ram recomendação pela rejei-
ção, enquanto cinco propos-
tas foram retiradas pelos pró-
prios autores.

O Projeto de Lei Orça-
mentária estima a receita em
R$35.590.405.599,00 e fixa
a despesa em igual montan-
te. Nos termos do art. 5º,
inciso I, da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, a progra-

mação deverá ser compatível
com a meta de superavit pri-
mário constante do Anexo de
Metas Fiscais da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias, es-
timada em R$ 2,374 bi-
lhões. Dos R$ 35,590 bi-
lhões de receita previstos
para 2008, apenas 47,76%, ou
R$ 16,999 bilhões, são recur-
sos livres ordinários do Estado.
As receitas restantes, como a ali-
enação de ativos, as transferên-
cias da União, as transferências
multigovernamentais, as trans-
ferências de convênios e as
transferências constitucio-
nais aos municípios, referem-
se a recursos vinculados.
Presenças – Deputados
Zé Maia (PSDB), presi-
dente da comissão; Jay-

ro Lessa (DEM), vice;
Lafayette de Andrada
(PSDB), Sebastião Helvé-
cio (PDT), Antônio Carlos
Arantes (PSC), Ademir
Lucas (PSDB) e Célio Mo-
reira (PSDB).

Lafayette, relator do PPAG

 Deputado Sebastião Helvécio Zé Maia, relator do Orçamento
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Governo estadual fica mais perto
de obter empréstimos internacionais
Em Reunião Extraordi-

nária, na noite de terça-feira
(18), a Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria (FFO) aprovou pareceres de
cinco proposições, três de 2º
turno e dois de 1º turno.

Entre os projetos anali-
sados na reunião, que termi-
nou quase meia-noite, dois
autorizam o governo do Esta-
do a fazer empréstimos em ins-
tituições internacionais; ou-
tro dispõe sobre o Imposto
sobre Transmissão Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens
ou Direitos (ITCD), outro cria
cargos na Secretaria de Esta-
do de Governo e o último tra-
ta da doação de imóvel pelo
Executivo. As proposições
analisadas em 2º turno foram
aprovadas pelo Plenário minu-
tos antes, na Reunião Extra-
ordinária que aprovou o pa-
cote tributário.

Por determinação do
presidente da comissão, de-
putado Zé Maia (PSDB), três
projetos foram retirados de
pauta por não cumprirem pres-
supostos regimentais e um
pela ausência da relatora, de-
putada Elisa Costa (PT). Quan-
to ao último que constava da
pauta, o Projeto de Lei 1.124/
07, foi concedido mais prazo
para o relator, deputado Se-
bastião Helvécio (PDT).
Empréstimos – O Projeto de
Lei 598/07, do governador,

teve parecer favorável de 2º tur-
no, do deputado Sebastião
Helvécio, na forma aprovada em
Plenário no 1º turno. De auto-
ria do governador, o PL altera
a Lei 15.522, de 2005, que au-
toriza o Poder Executivo a con-
tratar operação de crédito com
o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), destina-
da à execução do Programa de
Eletrificação Rural do Noroes-
te do Estado (Pronoroeste).

O empréstimo teria
como objetivo ressarcir a
Cemig Distribuição pelos gas-
tos com a execução do
Pronoroeste, num total de
US$ 10 milhões. Além disso,
o projeto designa a subsidiá-

ria como agente executor do
programa, atendendo a deter-
minação do Governo Federal.
A proposição foi aprovada na
forma do substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), que faz altera-
ções formais no texto, sem
modificar seu conteúdo.

Também com parecer
aprovado conforme o acata-
do em Plenário, o PL 1.879/
07, do governador, autoriza
o Poder Executivo a contra-
tar operação de crédito com
o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvi-
mento (Bird), para financiar
programas nas áreas de re-
sultado contempladas pelo

Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado (PMDI),
como rede de cidades e ser-
viços, defesa social e redu-
ção da pobreza e inclusão
produtiva; em projetos
estruturadores previstos no
Plano Plurianual de Ação Go-
vernamental (PPAG) no perí-
odo de 2008 a 2011; e para
a quitação de dívidas.

A proposição foi aprova-
da com a emenda nº 1, da FFO,
que retirou do texto a possi-
bilidade de utilização de re-
cursos do Fundo de Participa-
ção dos Municípios como
contragarantia à União. O
relator foi o presidente da co-
missão, deputado Zé Maia.

Mudanças no Imposto sobre Transmissão Causa Mortis
O outro projeto incluído

na pauta de Plenário em 2º tur-
no é o PL 1.584/07, do gover-
nador, que dispõe sobre o Im-
posto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos (ITCD).

O relator, deputado
Lafayette de Andrada (PSDB),
opinou pela aprovação confor-
me o 1º turno, acrescido da
emenda nº 1, então apresenta-
da. O objetivo da proposição é
ajustar a Lei 11.441, de 2007,

que altera dispositivos do Códi-
go de Processo Civil.

No Plenário, o projeto
foi aprovado na forma do
substitutivo nº 3, da FFO,
que incorporou sugestões de
quatro emendas apresenta-
das durante a votação – e
prejudicadas com a aprova-
ção do substitutivo – e ou-
tras modificações sugeridas
pelos parlamentares.

Entre as alterações apro-
vadas, a nova proposta pre-

tende elevar para 40 mil
Ufemgs o valor do imóvel
residencial a ser beneficiado
com a isenção, que alcança
também fração ideal desse
imóvel, permitindo que o
monte partilhável contenha
outros bens móveis.

A emenda nº 1 apresen-
tada na avaliação de 2º turno
autoriza o Poder Executivo a
conceder desconto de até
20% do ITCD relativo aos fa-
tos geradores ocorridos até

31/12/03, na hipótese de
pagamento à vista até 31 de
março de 2008. Íntegra na
internet
Presenças – Deputados Zé
Maia (PSDB), presidente;
Jayro Lessa (DEM), Agostinho
Patrús Filho (PV), Antônio
Júlio (PMDB), Lafayette de
Andrada (PSDB), Sebastião
Helvécio (PDT), Irani Barbo-
sa (PSDB), Délio Malheiros
(PV), Paulo Cesar (PDT) e
Wander Borges (PSB).

 Ritmo de trabalho intenso na reta final: reunião terminou quase meia-noite

 Alair Vieira
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Mineração
O deputado Doutor Viana
(DEM) falou da dificuldade de
pequenos empresários em exer-
cer a atividade mineradora no
Estado. Ele informou que foi
procurado pelo empresário
Sérgio Dolabela, que possui
uma empresa na cidade de
Gouveia e luta há dois anos
para obter licenciamento
ambiental para minerar

quartzito em Congonhas do
Norte. Segundo Viana, um ofí-
cio de 2006, da Superinten-
dência Regional do Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sus-
tentável do Vale do Jequi-
tinhonha, vem impedindo as
atividades do empreendimen-
to. A titular do órgão, Eliana
Piedade Machado, de acordo
com o deputado, estaria cri-
ando dificuldades adicionais

para o início dos trabalhos da
mineração. “Os órgãos estadu-
ais deveriam ser parceiros, e
não criar barreiras”, comple-
tou. Finalmente, Viana afir-
mou que só com uma mudan-
ça de postura se obterá o de-
senvolvimento social do
Jequitinhonha e de outras re-
giões mais pobres do Estado.
Em aparte, o deputado Carlos
Pimenta apoiou o orador.

Nepotismo
O deputado Durval Ângelo
(PT) cobrou da Casa que a Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção 37, que extingue o Tri-
bunal de Justiça Militar, seja
colocada na pauta do Plená-
rio. Na fundamentação da PEC,
de autoria do deputado, é
afirmado que a existência do
TJM não condiz com o
paradigma do Estado Demo-

crático de Direito. Segundo o
parlamentar, o tribunal não
nomeia os seus concursados,
dando preferência para paren-
tes de oficiais militares e
juízes. “Por que existem tan-
tos militares trabalhando lá?
Esse nepotismo é absurdo. En-
quanto isso, os concursados
são preteridos”, disse. Além
disso, Durval Ângelo questio-
nou o corporativismo exis-

tente no órgão, levando à
absolvição, em 2ª instância,
de vários militares condena-
dos pela Justiça comum, na
1ª instância. “A existência de
militares nos principais car-
gos da instituição prejudi-
ca o seu dever judiciário. Éle
uma vergonha saber também
que lá existe juiz que ainda
está cursando a graduação de
Direito”, completou.

Minorias
O deputado Getúlio Neiva
(PMDB) fez uma avaliação da
atuação dos parlamentos bra-
sileiros em 2007. O parlamen-
tar ressaltou que essas insti-
tuições têm dado maior im-
portância às minorias, sendo
que a maioria é que deveria
ser priorizada: “Devemos olhar
para a maioria da população,
pessoas comuns, de bem, que

sofrem com a violência e com
problemas sociais”. Ainda
segundo o parlamentar,
65% da população mineira
vive na linha da pobreza, e
80% dessa fatia está no
Norte e Nordeste de Minas.
“São trabalhadores que cri-
am seus filhos e muitas ve-
zes não são protegidos. Es-
tão exacerbando a defesa das
minorias no País. Em aparte,

o deputado Vanderlei Mi-
randa (PMDB) concordou
com Neiva. Já o deputado
Durval Ângelo (PT), também
em aparte, ressaltou que a
defesa das minorias tem re-
flexo na defesa da sociedade
como um todo. Ele relativizou
alguns conceitos emitidos
por Neiva: “ Há gente que se
passa por cidadão de bem e
que, na verdade, é bandido”.

Melhorias
A deputada Elisa Costa (PT)
fez um balanço do governo
Lula em 2007. Segundo ela,
este ano a economia  se con-
solidou e as reservas interna-
cionais aumentaram de ma-
neira significativa. Ela citou
dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(PNAD) que constatam que a
diminuição da pobreza nos

últimos cinco anos foi equi-
valente à da América Latina
em 15 anos. “Isso se deve à
ampliação da base social e
efetivação de direitos cons-
titucionais para os brasilei-
ros”, ressaltou. “Apesar de
tudo isso, ainda há a insis-
tência das elites e da grande
mídia em apresentar uma vi-
são negativa dos avanços
para o País”, disse. Elisa Cos-

ta também comemorou a ele-
vação da renda média, que,
segundo ela, se deveu a um à
constante incentivo à econo-
mia solidária e ao coo-
perativismo. A parlamentar
informou, ainda, que o go-
verno Lula proporcionou
avanços nas áreas da saúde e
da educação. “O orçamento
para a saúde atingiu um cres-
cimento de 75%”, informou.

Saúde
O deputado Carlos Pimenta
(PDT) refletiu sobre o fim da
Contribuição Provisória
sobre a Movimentação Fi-
nanceira (CPMF). O parla-
mentar criticou a atitude
do governo federal de can-
celar o Programa de Ace-
leração do Crescimento
(PAC) da saúde por causa do
fim da CPMF. Segundo ele,
só em Minas Gerais, have-

rá um corte de R$ 800 mi-
lhões, que seriam exclusi-
vamente destinados ao
SUS. O orador informou
também que a Comissão de
Saúde está discutindo o
tema e informou que, na
última terça-feira (18),
Aécio Neves anunciou me-
didas para diminuir os pre-
juízos com a estiagem no
Norte de Minas. “Serão li-
berados R$ 20 milhões do

BDMG para produtores ru-
rais que tiveram perda de
safra por causa da estia-
gem e cinco mil caixas
d’água serão enviadas para
a região”, informou. Em
aparte, o deputado Paulo
Guedes (PT) ressaltou que o
governo Lula, através de ór-
gãos federais, também vem
intervindo para solucionar
os problemas da estiagem
no Norte do Estado.
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Criação de assessoria consultiva na
Secretaria de Governo é aprovada

O Plenário aprovou mais
seis proposições na Reunião
Extraordinária da manhã de
ontem. Entre elas, em 1º tur-

no, o Projeto de Lei (PL)
1.805/07, do governador,
que cria a Assessoria Técni-
co-Consultiva na estrutura da

Secretaria de Estado de Go-
verno, além de cargos na Fun-
dação João Pinheiro e em
outras secretarias. O PL foi

analisado logo em seguida
pela Comissão de Administra-
ção Pública (página 3).

Também foi aprovado,
mas em 2º turno, o Projeto de
Resolução (PRE) 1.887/07, da
Mesa da Assembléia, que dis-
põe sobre as especialidades e
as atribuições dos cargos efe-
tivos da Secretaria da ALMG. A
reunião foi encerrada depois
de vários deputados usarem
a tribuna, também para co-
mentar a aprovação do paco-
te tributário do governo, na
noite de terça (18).

O PL 1.805/07 foi apro-
vado na forma do substitutivo
nº 1, da Comissão de Adminis-
tração Pública, que o analisará
em 2º turno antes de a propo-
sição voltar ao Plenário. Origi-
nalmente, o projeto criava a
Assessoria Técnico-Consultiva
na estrutura da Secretaria de
Governo e 12 cargos de provi-
mento em comissão. Essa as-
sessoria terá como função pre-
parar textos de decretos e de
projetos do governo a serem en-
viados à Assembléia, bem como
a fundamentação das razões de
vetos. Na Comissão de Adminis-
tração Pública, o projeto rece-
beu um substitutivo, que in-
clui modificações encaminha-
das pelo governador.

Ao comentar o PL 1.805/07,
a líder do PT, deputada Elisa Cos-
ta, questionou o porquê da cria-
ção de 30 cargos de recrutamen-
to amplo, com nível de doutora-
do, na Fundação João Pinheiro e
lembrou que eles serão extintos
no fim do governo Aécio Neves.
Esses cargos, de gestor de ensino
e pesquisa e com remuneração de
R$ 7 mil, têm salário maior do que
o recebido por servidores da fun-
dação, segundo ela.
Imóveis – O Plenário ainda
aprovou dois projetos de doa-
ção e reversão de imóvel, em
1º turno. Também foram apro-
vados, em 1º turno, dois pro-
jetos de resolução, da Comis-
são de Política Agropecuária e
Agroindustrial, que aprovam a
alienação de terras devolutas.
Íntegra na internet

A deputada Elisa Costa observa o painel de votação. De manhã, foram apreciados seis projetos

 Marcelo Metzker

Pacote tributário é alvo de comentários
Os deputados comen-

taram a aprovação do pa-
cote tributário contido no
PL 1.585/07, do governa-
dor, que prevê redução de
ICMS sobre vários produ-
tos. O deputado Antônio
Júlio (PMDB) fez várias crí-
ticas à proposição, afir-
mando que ela beneficia
basicamente as empresas,
em detrimento do Estado.

O parlamentar questio-
nou a quitação “pura e sim-
ples” de todos os débitos
com mais de cinco anos e
também a quitação das dí-
vidas já em processo de
parcelamento. “Essa é uma
semana de glória para o
empresariado”, comentou.

Antônio Júlio foi
aparteado, entre outros,
pelo líder da bancada,
deputado Adalclever Lo-
pes, que o elogiou; e pelo

deputado Luiz Tadeu Lei-
te (PMDB), que também
questionou a “mão gene-
rosa do Estado”.

O deputado Weliton
Prado (PT) e a deputada
Elisa Costa emendaram as
críticas, afirmando que o
projeto aprovado é uma
colcha de retalhos. Na opi-
nião de Prado, a proposi-
ção mereceria mais estudos
e não poderia ser votada
neste momento.

Para a líder do PT, o
projeto tem problemas na
concepção e não deveria se
restringir a “dar uma respos-
ta à guerra fiscal”. Na avalia-
ção dela, as desonerações
aprovadas pela Assembléia
acabam beneficiando o ca-
pital e retirando recursos
dos municípios. Como pon-
to positivo, o deputado
Weliton Prado destacou a

redução do ICMS de 18%
para 6% na energia elétri-
ca para universidades.

A deputada Elisa Cos-
ta lamentou, ainda, a não-
prorrogação da cobrança da
CPMF, definida pelo Sena-
do. Na avaliação da parla-
mentar, essa é uma derrota
“de todos”, sendo a deci-
são prejudicial à área da
saúde. Ela reivindicou que,
por conta do fim da con-
tribuição, o governo fede-
ral não faça cortes nas po-
líticas sociais. Ao comen-
tar a fala da parlamentar,
o deputado Rêmolo Aloise
(PSDB) denunciou o des-
vio de recursos da CPMF,
que teriam de ser destina-
dos à saúde. Disse, ainda,
que o PL 1.585/07 é “ma-
téria vencida” e admitiu
que “poucos conhecem o
que foi votado”.
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Relatório de atividades destaca
economia e eficiência da Assembléia
Na Reunião Ordinária de

Plenário de ontem, foi lido o
relatório de atividades da As-
sembléia Legislativa de Minas
Gerais em 2007, ano que
corresponde à 1ª sessão
legislativa da 16ª Legislatura.
O 1º-secretário da ALMG, de-
putado Dinis Pinheiro
(PSDB), fez a leitura do do-
cumento na reunião, que teve
à frente dos trabalhos o pre-
sidente Alberto Pinto Coelho
(PP). O relatório destaca que
“a Assembléia implementou
ações importantes visando
atingir graus elevados de efi-
ciência, eficácia e produtivi-
dade no desempenho de sua
missão institucional”.

Entre os principais as-
pectos enfocados estão a po-
lítica de redução de gastos,
através da modernização, ra-

cionalização e otimização dos
serviços da Secretaria. Foram
destacados nesse sentido o tér-
mino da implantação do
software livre BR-Office nos com-
putadores e o início da substi-
tuição dos sistemas de correio
eletrônico, também utilizando
softwares livres e gratuitos.

O relatório valoriza a
busca de maior racio-
nalidade na gestão adminis-
trativa e coloca como fun-
damentais nesse quesito a
alteração na estrutura da
Assembléia Legislativa,
com o desmembramento de
duas diretorias – a de Co-
municação Institucional e
a de Administração e Re-
cursos Humanos –, fazen-
do surgir as Diretorias de
Rádio e Televisão e de
Infra-Estrutura. É destaca-

da também a melhoria do
corpo técnico da Secretaria,
com a abertura de concurso

para provimento de cargos de
49 especialidades, de ensino
médio e superior.

Aprovados outros projetos em Extraodinária
Na noite da última ter-

ça (18), o Plenário aprovou, em
turno único, o Projeto de Lei
(PL) 1.585/07, de autoria do
governador, que modifica a Lei
6.763, de 1975, que consolida
a legislação tributária do Esta-
do, o chamado “pacote tribu-
tário”, além de vários outros,
todos já inscritos na pauta para
votação em 2º turno pelo Ple-
nário na noite de ontem.

Também foram aprova-
dos, em 1º turno, os seguin-
tes projetos do governador:
PL 30/07, que dispõe sobre a
inovação tecnológica e as
parcerias estratégicas entre as
instituições oficiais de ensi-
no e pesquisa e a iniciativa
privada para o desenvolvi-
mento de tecnologias ino-
vadoras; o PL 1.583/07, que
altera a Lei 14.940, de
2003, que institui o Cadas-
tro Técnico Estadual de Ati-
vidades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais e a
Taxa de Controle e Fiscali-
zação Ambiental do Estado;
o PL 1.879/07, que autoriza

o Poder Executivo a contra-
tar operação de crédito com
o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvi-
mento (Bird), para financiar
programas nas áreas de resul-
tado contempladas pelo Pla-
no Mineiro de Desenvolvimen-
to Integrado; o PL 598/07,
que altera a Lei 15.522, de
2005, que autoriza o Poder
Executivo a contratar opera-
ção de crédito com o Banco
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), destinada à
execução do Programa de Ele-
trificação Rural do Noroeste
do Estado (Pronoroeste); o PL
1.876/07, que reajusta os va-
lores das tabelas de venci-
mento básico das carreiras do
Instituto Estadual do Pa-
trimônio Histórico e Artísti-
co (Iepha); e o PL 1.584/07,
que dispõe sobre o Imposto
sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos (ITCD).

Ainda em 1º turno, fo-
ram aprovados o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 34/07,
do Tribunal de Contas do Es-

tado (TCE), que reorganiza o
tribunal; o PL 1.760/07, tam-
bém do tribunal, que dispõe
sobre o quadro de cargos dos
serviços auxiliares da Secreta-
ria do órgão; e também:

• PL 18/07, do depu-
tado Eros Biondini (PHS), que
prevê o fornecimento gratui-
to de veículos motorizados
para facilitar a locomoção de
deficientes físicos e idosos;

• PL 56/07, do depu-
tado Weliton Prado (PT), que
cria o Programa Estadual de
Produção Alimentar em Peque-
nas Propriedades;

• PL 389/07, do depu-
tado Antônio Júlio (PMDB),
que torna obrigatório o ofe-
recimento de cardápios em
braille nos restaurantes e ba-
res do Estado;

• PL 641/07, do depu-
tado Paulo Guedes (PT), que
dispõe sobre a reserva de vaga
para pessoas deficientes em
estágio em órgão das admi-
nistrações públicas direta e
indireta do Estado;

• PL 700/07, do depu-
tado Sargento Rodrigues

(PDT), que estabelece normas
de segurança para carga e
descarga de valores em esta-
belecimentos financeiros;

• PL 1.770/07, do go-
vernador, que foi aprovado no
sistema nominal, com 44 vo-
tos a favor e nenhum contra;

• PL 1.854/07, do go-
vernador, que altera as Leis
11.730, de 1994; 15.301,
de 2004; 15.470, de 2005;
e 15.961, também de 2005.

Foram aprovados em
2o turno o PL 1.414/07, do
governador, que altera o
artigo 1o da Lei 12.688, de
1997, que exclui da doa-
ção à Santa Casa de Mise-
ricórdia de Belo Horizonte
algumas áreas do prédio do
Cardiominas e as transfere para
o Ipsemg; o PL 524/07, do
deputado Dinis Pinheiro
(PSDB), que autoriza o
Poder Executivo a doar
imóvel ao município de
Jequeri; e o PL 1.404/07,
do deputado Mauri Torres
(PSDB), que autoriza o Exe-
cutivo a doar imóvel ao mu-
nicípio de Nova Era.

O deputado Alberto Pinto Coelho durante a Reunião Ordinária de ontem

Alair Vieira
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ACONTECE HOJE

TV ASSEMBLÉIA

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Panorama (ao vivo) – Ano-novo sem dívidas

9h Plenário – Reunião Extraordinária

12h Assembléia Debate – Balanço legislativo

13h Mundo Político

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

14h Assembléia ao Vivo

14h15Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com os pronuncia-
mentos, discussão e votação de proposições

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama – Ano-novo sem dívidas

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

20h Compacto Pinga-Fogo

20h15Plenário – Reunião Extraordinária

22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País

23h Plenário (reprise)

1h Panorama – Ano-novo sem dívidas

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar propo-
sições da comissão

9h30
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar proposições
em fase de redação final
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho
IV) – discutir e votar parecer sobre quatro  projetos, entre eles o PL
817/07, do deputado Gustavo Valadares, que autoriza o Poder
Executivo a reverter imóvel ao Conselho Central Nossa Senhora da
Piedade de Caeté, da Sociedade São Vicente de Paulo; e o PL 596/
07, do governador, que consolida a legislação tributária do Estado

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho
III) – discutir e votar proposições da comissão
•  Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária Ampliada
(Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.615/07, do

governador, que contém o Plano Plurianual de Ação Governamen-
tal 2008-2011; e o PL 1.616/07, também do governador, que
contém o Orçamento 2008

11 horas

• Entrevista Coletiva (Sala de Imprensa) – balanço dos trabalhos
da Comissão de Saúde e orçamento do setor para 2008

14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15

•  Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

14h30

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar proposições
em fase de redação final
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar propostas de ação
legislativa originadas do Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011

20 horas
• Reunião Solene (Plenário)

ORDEM DO DIA

PL 1.093/07
Do deputado Adalclever Lopes (PMDB), que altera o artigo 1º da Lei
15.979, de 2006 (amplia a área total da Estação Ecológica do
Cercadinho)

PL 1.615/07
Do governador do Estado, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação

Governamental (PPAG) para o período 2008 – 2011

PL 1.616/07
Do governador do Estado, que estima as receitas e fixa as
despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para
o exercício de 2008


